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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Ett Annus Horribilis*, men 
med plussiffror till slut

Ulrika Liljeberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande

 präglades av många 

 händelser i världen 

som mest förskräckte, men även förvån-

ade. Intensiva krig och makabra terror-

dåd förskräckte. En del demokratiska 

resultat som till exempel Brexit och 

valet av Trump som USA:s president 

förvånade.

Hur reagerade och agerade vi då i 

Leksand på det som hände i övriga 

världen? Vi renoverade Leksandsbron 

för att den ska hålla och tjäna oss väl i 

många år till, men vi startade däremot 

inga byggen av murar mot våra grannar. 

Vi såg ett civilsamhälle som öppnade 

sina sinnen och hjärtan för människor 

på flykt, men förskräcktes av en mord-

brand där allmän egendom förstördes 

förmodligen på grund av rädsla för det 

främmande. I övrigt noterade vi en ökad 

rörlighet bland våra leksingar – precis 

som i övriga världen.

Ekonomiskt så var 2016 ett gott år för 

kommunen. Vi har nu ännu ett år med 

ekonomiskt överskott att ta med oss till 

kommande år. Tack vare detta behöver 

vi inte anpassa verksamheten helt efter 

de svängningar som finns i våra skatte-

intäkter. Vi kan istället fortsätta satsa 

tack vare just våra ekonomiskt goda år. 

Vi ser även att kvaliteten och nöjdheten 

ökar i våra verksamheter – som till 

exempel hur våra äldre uppskattar 

maten på våra särskilda boenden. Detta 

och många andra viktiga händelser i 

kommunen går att läsa om i denna års-

redovisning. Så gott som all utveckling 

och alla våra goda resultat grundar sig i 

framsynta och lyssnande politiker samt 

professionella och prestigelösa med-

arbetare. Sedan kan vi alltid bli bättre, 

men vi har en god grund att stå på i en 

allt mer snabbrörlig värld.

Dessutom krävs ett gott samarbete 

med vår omvärld för att det ska bli 

riktigt bra. Jag vill tacka alla politiker 

och medarbetare i kommunen för ett 

gott arbete och samarbete. Jag vill även 

tacka enskilda leksingar, föreningar, 

organisationer och företag i kommunen 

för allt ni gör för bygden och tacka för 

goda inspel och för gott samarbete.

*Annus Horribilis är latin och betyder 
fruktansvärt år.

2016 
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+37,8 miljoner
Läs allt om årets resultat på sidan 54–65

”Det är absolut ett av 
de bästa integrations-
projekten jag har sett”
Sidan 26–27

Höjt betyg i (nästan) allt
2016 blev ett framgångsrikt år för kommunens äldreboenden
Sidan 32–33

2016 noterades den näst högsta 
befolkningssiffran någonsin
Sidan 50–51

15 507

Över 300 miljoner kronor
Så mycket satsas på olika byggprojekt i centrala Leksand
Sidan 40–41

Nytt snökanon- 
system lyfter 
Granberget
Sidan 36–37 

Foto: Josefina Streling
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Innehåll

Omslagets framsida:  Terapihunden Neo och matte Tiffany Mooney 
tränar finmotorik med boende på äldreboendet Solhem i Insjön. 
Läs mer på sidan 32–33. Foto: Magnus Rolands
Omslagets baksida: Anrika Leksandsbron totalrenoverades 2016. 
Läs mer på sidan 44–45. Foto: Magnus Rolands
Produktion: Riesbeck Reklam
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2 700 elever 
fick trollkarls-
besök i 
Tegera arena
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Den bästa 
evenemangs- 
sommaren på 
många år
Sidan 48–49

Foto: Daniel Eriksson
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är Leksands kom- 
muns högsta beslutande instans. Vilka 
som sitter i kommunfullmäktige bestäm-
mer medborgarna vid kommunfullmäk-
tigevalet vart fjärde år. 

Politikerna i kommunfullmäktige fattar 
beslut i stora och viktiga frågor. Exempel 
på sådana frågor är kommunens budget, 
kommunalskatten och de mål och 
riktlinjer som gäller för verksamheten. 
Kommunfullmäktige kan sägas vara 
kommunens motsvarighet till riksdagen. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är Leksands kommuns 
ledande politiska instans. Alla ärenden 

POLITIK OCH ORGANISATION

POLITIK OCH ORGANISATION

som beslutas av kommunfullmäktige 
förbereds först av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar dels för 
övergripande ledning och samordning 
av kommunens verksamheter, dels för 
samordningen av ekonomi och budget. 
Kommunstyrelsen bevakar också frågor 
som kan påverka kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning.

Det är kommunfullmäktige som be-
stämmer vilka ledamöter som ska sitta i 
kommunstyrelsen. 

Utskotten
Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra 
utskott, som har specialinriktning inom 
de olika områdena som kommunen 
ansvarar för.
• allmänna utskottet
• utskottet för lärande och stöd
• utskottet för vård och omsorg
• utskottet för samhällsbyggnad
Fördelningen av platserna i utskotten 
speglar majoritetsförhållandena i kom-
munfullmäktige och det är kommunsty-
relsen som bestämmer vilka ledamöter 
som ska sitta i utskotten.

Nämnderna 
Leksands kommun har fyra nämnder, 
som alla har ansvar för specifika områden. 
Nämnderna är: 
• Valnämnd
• Individnämnd
• Jävsnämnd
• Krisledningsnämnd

Kommunen har också fyra gemensamma 
nämnder med andra kommuner inom 
områdena vuxenutbildning, hjälpmedels- 
frågor, språktolkförmedling och social-
tjänst (valfrihetssystem inom hem- 
tjänsten).

En gemensam förvaltning
Kommunen har en förvaltning, som är 
organiserad som en spegelbild av den 
politiska organisationen. Det är förvalt-
ningen som sköter det dagliga arbetet. 
Förvaltningen är uppdelad i fyra sekto-
rer med ansvar för respektive utskotts 
verksamhet.

Bolag och stiftelser
Leksands kommun har två helägda bolag: 
Leksandsbostäder AB och Leksand 
Vatten AB. 

Kommunen är också delägare i tolv 
andra bolag eller föreningar, bland annat 
Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi AB, 
Siljan Turism AB, Leksand strand AB, 
Dalhalla förvaltning AB, Föreningen 
Leksand-Gagnefs företagshälsovård, 
Föreningen Sätergläntan och Kommun-
invest ekonomisk förening.

Leksands kommun har stiftat en 
stiftelse: Stiftelsen Leksands natur-
vårdsfond. Stiftelsen har till uppgift att 
verka för skyddet av värdefull natur i 
Leksands kommun.

Den politiska organisationen i Leksands kommun består av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, fyra utskott, åtta nämnder samt valberedning, överförmyndare 
och revision. Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det dagliga 
arbetet.

Politik och organisation

MANDATFÖRDELNING
 2015 2011 2007 2003 1999
 –2018 –2014 –2010 –2006 –2002 

C 11 11 15 19 19
S 12 11 12 10 10
M 6 9 7 4 5
KD 6 8 7 5 5
L 1 2 3 3 1
V 3 2 3 5 5
MP 3 3 2  2
BP 4 2   
SD 3 1   
LP -   2 2
SPI -   1 

*Endast två av partiets tre mandat är bemannade, vilket 
innebär att fullmäktige i realiteten har 48 ledamöter.

*



Kommunfullmäktige
Fullmäktigeberedning

Individnämnd

Jävsnämnd

Krisledningsnämnd

Valnämnd

Överförmyndare

Revision

Kommunstyrelsen
Utskott för
lärande och stöd

Utskott för
vård och omsorg

Utskott för
samhällsbyggnad Allmänt utskott

Fullmäktigeberedning

Gemensam nämnd inom socialtjänsten
(valfrihet inom hemtjänsten)

Gemensam nämnd för vuxenutbildningen

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Kommunfullmäktige, KF, består
av 49 ledamöter från nio olika
partier. I faktarutan på sidan 6
kan du läsa mer om hur makten
är fördelad mellan partierna.

Kommunstyrelsen, KS, består
av 15 ledamöter. Innan KS fattar
sina beslut brukar ärendena
förberedas i något av KS fyra
utskott med vardera sju ledamöter.

Kommunstyrelsens ordförande 
Ulrika Liljeberg (C)

Karin Byström (C)

Krister Ellström (S)

1:e vice ordförande 
Anne-Lie Stenberg (M)

Aarno Magnusson (C)

Birgitta Jansson (S)

2:e vice ordförande 
Mikael Kyller (KD)

Johanna Reichel (M)

Inga Westlund (V)

3:e vice ordförande 
Viktor Zakrisson (S)

Erica Strid (KD)

Ella Gyllenhak-Liss (MP)

Kenneth Dahlström (C)

Ingrid Rönnblad (S)

Jörgen Winter (BP)
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1 kr Kommunfullmäktige, 
nämnd, utskott och styrelser

8 kr Allmän service
5 kr Kultur, fritid 10 kr Hemtjänst

16 kr Särskilda boenden

7 kr LSS

4 kr Samhällsbyggnad
5 kr Gator, offentliga platser, busstrafik, fastigheter

6 kr Familj och stöd
9 kr Förskola
29 kr Skolor, utbildning

I Allmän service ingår det mesta 
inom sektorn verksamhetsstöd, till 
exempel administrativ service, IT-, 
kost-, städ-, personal-, ekonomi-
och kommunikationsavdelningen.

Kostnader för arvoden till våra politiker, 
revision, överförmyndare och gode män.

Samhällsbyggnad utgörs främst av 
räddningstjänst, livsmedelstillsyn, 
miljövård, trafikenhet, bostadsanpassning, 
bygg- och planavdelning.

LSS = Lagen om särskilt 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Så användes skatten 2016

Kommunens skatte- och bidragsintäkter på 838 miljoner kronor består av statliga 

bidrag och skatt från de som bor i kommunen. Hur användes pengarna? 

Så här har varje 100-lapp fördelats mellan de olika verksamheterna:
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fem år i sammandrag

1) Skulder/totala tillgångar.

2) Eget kapital/totala tillgångar visar den finansiella styrkan på lång sikt.

3) I skatter och bidrag ingår kommunens
 - egna skatteintäkter
 - generella statsbidrag och utjämning
 - fastighetsavgift

4) Verksamhetens nettokostnad exkluderar jämförelsestörande poster på netto 0,1 mkr år 2016, 
-8,4 mkr år 2015, -3,6 mkr år 2014, -16,0 mkr år 2013 och -15,9 mkr år 2012. 

 2016 2015 2014 2013 2012

Antal invånare 15 507 15 326 15 252 15 157 15 146

Tillgångar per invånare, kr 63 434 59 409 55 621 55 436 53 890

Skulder per invånare, kr 33 376 31 460 30 231 30 404 28 633

Eget kapital per invånare, kr 30 058 27 949 25 390 25 032 23 374 

Skuldsättningsgrad % 1)  53% 53% 54% 55% 53% 

Soliditet % 2)  47% 47% 46% 45% 43% 

Borgensåtaganden mkr 462,2 431,4 398,9 392,5 373,3

Verksamhet. nettokostnad mkr  -802,0 4) -761,4 4) -740,5 4) -739,7 4) -737,8  4) 

Årets resultat, mkr  37,8 41,1 31,7 25,4 7,3 

Nettoinvesteringar, mkr 81,8 43,7 50,8 43,5 71,3

Skatter och bidrag mkr3)  838,0 796,2 772,1 756,9 734,6

Skattesats 22,29 22,29 22,29 22,29 22,06 

Nettokostnadernas andel av
skatter och bidrag % 95,7% 95,6% 95,9% 97,7% 100,4%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada människor i ett 
modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke.

Vision 2025

Leksand är en kommun med 18 000 in- 
vånare där människor trivs och känner 
sig hemma. Vi har en mycket bra levnads- 
miljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt 
samhälle och hög kvalitet i våra gemen- 
samma verksamheter. Vi har ett mångkul- 
turellt samhälle och ser det som en styrka.

I Leksand finns levande traditioner 
som tål nytänkande. Det märks inte minst 
i våra aktiva och levande byar. Det märks 
också i mötet mellan den gamla kultur- 
bebyggelsen och den moderna arkitektu- 
ren, vilket ger möjlighet till ett attraktivt 

boende oavsett hur du vill att det ska se ut. 
I Leksands småskaliga stadskärna pro-
menerar man omkring mellan butiker 
och restauranger. I Insjön hittar man ett 
modernt industri- och handelscentrum. 

Ett aktivt och levande samarbete mellan 
enskilda, familjer, föreningar, byar, 
företag och kommunen är en framgångs- 
faktor. Tillgång till både orörd skog och 
öppna landskap, men även Siljan och 
våra sjöar, skapar en givande levnads-
miljö. Vi är ledande inom hälsa och idrott, 
och både naturen och kulturen håller 

mycket hög klass. Här finns självklart 
också god tillgång till vård på nära håll.

Här skapar ny teknik och effektiva 
energilösningar goda förutsättningar för 
både människor och företag. I Leksand 
är det inte bara nära mellan människor, 
det är också nära till världen. Snabba 
och miljövänliga buss- och tågförbindel-
ser tar dig dit du vill – oavsett om det är 
till arbete och studier i vår region eller 
vidare till Arlanda-Stockholm.

Antagen av kommunfullmäktige i 
november 2012.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vår värdegrund

Så många känner 
till värdegrunden
I den årliga medarbetarenkäten 
ingår två frågor om värdegrunden. 

2016 svarade 86 procent att de 
känner till att Leksands kommun 
har en gemensam värdegrund. 

76 procent svarade ja på påståendet 
att ”på min arbetsplats arbetar vi 
utifrån kommunens värdegrund”.

Sedan 2015 har Leksands kommun en gemensam värde- 
grund. Den lägger grunden för hur vi arbetar och hur 
vi behandlar varandra och dem vi finns till för.

Du är
mitt fokus

Jag är
viktig

Vi gör
saker bättre
tillsammans

Vi har en
gemensam

riktning

Värdegrunden består av fyra delar, som 
tillsammans bildar en helhet.

Vi har en gemensam riktning 
Det innebär att vi förstår åt vilket håll 
vi är på väg och vilken strategi vi har för 
att nå dit.

Vi gör saker bättre tillsammans
Vi lär, utvecklas och stärks av varandra. 
Vi gör saker som är bra för andra även 
om du eller jag inte har nytta av det. 

Du är mitt fokus 
I mötet med dig är jag lyhörd, omtänk-
sam och professionell. Min första och 
viktigaste fråga är: Hur kan jag hjälpa dig? 

Jag är viktig 
Jag är stolt över mitt arbete och jag 
känner att det gör skillnad att just jag är 
på jobbet. Det ger mig den trygghet jag 
behöver för att hjälpa andra att utvecklas.  

Beteenden
Värdegrunden blir levande först när 
den märks i våra beteenden. Om vi till 
exempel säger att vi har kunden i fokus 
måste vi också visa att vi har det. 

Därför har varje avdelning/enhet tagit 
fram ett antal beteenden som visar hur 
de lever värdegrunden på sin arbets-
plats. Exempel på sådana beteenden 
är ”Jag stödjer andra i medgång och 
motgång”, ” Jag visar respekt för andras 
roller och ansvar” och ”Jag tar gärna 
emot återkoppling från andra”.

Läs mer om värdegrunden och vårt 
arbete med ledarskap och medarbetar-
skap på sidorna 52–53.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kommunfullmäktiges vision och mål ut-
trycker kommunens vilja när det gäller 
dess utveckling och vad förtroendevalda 
och anställda gemensamt ska sträva 
efter att uppnå. Målen är vägledande för 
all kommunal verksamhet.

Utifrån visionen och de årliga besluta-
de verksamhetsmässiga mål fastställer 
kommunen varje år en övergripande 
förvaltningsplan med resultatuppfölj-
ning, analyser och målinriktningar för 
kommande år för hela förvaltningen. 
Utifrån denna plan arbetar sedan varje 
sektor fram en sektorplan.

Genom detta säkerställs att de politiskt 
beslutade målen får genomslag i hela 
organisationen. Ytterligare en fördel är 
att den röda tråden från de förtroende-

Verksamhetsmål

Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål 
för verksamheterna i kommunen. De 15 målen för 
2016 gäller allt från ännu bättre måluppfyllelse för 
kommunens skolelever till att fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner.

valda till invånarna i kommunen blir 
tydligare. 

Kommunens budget och verksam-
hetsmål beslutas årligen av kommun-
fullmäktige inför nästkommande år och 
de därpå två följande åren. Kommunen 
ska ange en tydlig ambitionsnivå för 
den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av mål.

Verksamhetsperspektivet fokuserar 
på att kommunen ska bedriva sin verk- 
samhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förut- 
sättningar för en god ekonomisk hus-
hållning. För att detta ska säkerställas 
krävs ett tydligt samband mellan resur-
ser och resultat.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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 1. Bygga fler bostäder – främst lägen- 
heter, för både unga och äldre.

 2. Verkar för att de äldre och de med 
funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och mer 
utvecklande vardag.

 3. Ökat fokus på att utveckla barns 
intresse för skriftspråk, kommuni-
kation och läsning i förskolan.

 4. Ha ännu bättre måluppfyllelse 
hos eleverna i våra skolor – med 
särskilt fokus på pojkar.

 5. Arbeta för att skapa en kulturskola.
 6. Fortsätta vara en av landets främsta 

sport- och friluftskommuner.
 7. Ökad nöjdheten med maten i våra  

verksamheter – särskilt hos de äldre. 
 8. Fortsatt arbete med att erbjuda 

våra medarbetare önskad tjänst-
göringsgrad.

 9. Utveckla och förenkla medborgar-
nas och företagens kontakter med 
kommunen.

 10. Verka för minskad användning av 
kemikalier – särskilt i förskolorna.

 11. Fortsatt utbyggnad av gång- och 
cykelvägar.

 12. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt 
Näringslivs ranking av näringslivs-
klimat.

 13. Arbeta för öppnare landskap – i 
samarbete med byar, företagare 
och fastighetsägare.

 14. Verka för utbyggnad av bredband/
fiber i kommunen samt öka den 
digitala delaktigheten.

 15. Arbeta aktivt mot missbruk av 
alkohol, narkotika, doping och 
tobak (ANDT).

Femton mål 2016:

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ett av målen för 2016 var att skapa en kulturskola. Bilden är från musikskolans julshow 
den 6-8 december, då totalt 170 elever var med på scenen. Foto: Magnus Rolands

Leksands kommun vill fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Foto: Lars Dahlström
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Så gick det 2016

Under året har måluppfyllelsen mätts 
utifrån beslutade indikatorer. Uppfölj-
ningen ska göra det enklare för med-
borgarna att bedöma hur kommunen 
sköter sin verksamhet. På kommande 
sidor ges en övergripande beskrivning 
över hur väl kommunen uppfyllde målen 
i jämförelse med året innan. I några fall 
har det tillkommit nya mål för år 2016 
som inte fanns med föregående år. 

De beslutade indikatorerna är hämtade 
från myndigheter och olika databaser. 

Exempelvis från Sveriges kommuner och 
landstings (SKL:s) verktyg ”Kommunens 
kvalitet i korthet” (KKiK), Skolverket, 
Socialstyrelsen, Naturvårdsverket och 
Svenskt Näringsliv. Resultaten kommer 
även från egna utförda mätningar i 
kommunen. 

Målet för varje indikator är satt utifrån 
politiskt fastställda nivåer. På kommu-
nens hemsida www.leksand.se finns mer 
detaljerad information om måluppfyl-
lelsen.

Hög måluppfyllelse

Godkänd måluppfyllelse

Låg måluppfyllelse

Följande färgkoder används för att 
ange måluppfyllelse:

Fem av de femton politiska målen uppnåddes helt 
under 2016. Nio mål har en godkänd måluppfyllelse, 
medan ett mål inte följdes upp.

En hög måluppfyllelse betyder att 
målet har nåtts utifrån bestämd 
nivå. Det innebär att nivåerna för 
alla eller nästan alla indikatorer 
har uppnåtts.
En godkänd måluppfyllelse betyder 
att de flesta av indikatorernas mål- 
nivåer har uppnåtts eller visar en 
positiv trend.
En låg måluppfyllelse betyder att 
ingen eller få av indikatorernas 
målnivåer för ett visst mål har 
uppnåtts.
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    Resultat
  1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter, för både unga och äldre.

  2. Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och mer utvecklande vardag.

  3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan.

  4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med särskilt fokus på pojkar. 

  6. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner. 

  5. Arbeta för att skapa en Kulturskola.

  7. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter – särskilt hos de äldre. 

  8. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare önskad tjänstgöringsgrad. 

  9. Utveckla och förenkla medborgarnas och företagens kontakter med kommunen. 

10. Verka för minskad användning av kemikalier – särskilt i förskolorna. 

12. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat. 

11. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

13. Arbeta för öppnare landskap – i samarbete med byar, företagare och fastighetsägare. 

15. Arbeta aktivt mot missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). 

14. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen samt öka den digitala delaktigheten. 

Resultatet visar att fem av de femton 
politiska målen uppnåddes helt. Nio mål 
har en godkänd måluppfyllelse och ett 
har inte följts upp under 2016, vilket 
beror på att indikatorerna för målet inte 
mättes det året.

Nedan redovisas sammanvägd målupp- 
fyllelse av de femton politiskt beslutade 
målen för 2016. Varje mål är en summe-
ring av flertalet indikatorer och följande 
färgkoder används för att ange målupp-
fyllelse:
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1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter, för både unga och äldre.

2015 2016
Planberedskap för antal nya villor. 100 >40

Planberedskap för antal nya lägenheter.

Antal sökta bygglov för nya villor.

100 >30

20 st

Egen mätning

Källa

Egen mätning

Egen mätning

Antal sökta bygglov för nya lägenheter.

Ökning av antalet byggda bostäder.

30 st

16

Egen mätning

Egen mätning

2. Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och mer utvecklande vardag.

2015 2016
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen av den hemtjänst de erhåller. 92% 93%

Andel brukare som upplever att de är nöjda med helhetsbedömningen i sitt särskilda boende.

Andelen brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen av de LSS insatser de erhåller.

Andelen brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen av den insats de får 
via boendestöd.

Andel kunder som upplever att de är nöjda med helhetsbedömningen inom hemsjukvården.

Andelen brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen korttidsboende/växelvård.

79% 88%

87% 73%

85% 92%

92%

100% 100%

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Egen mätning

Egen mätning

Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK)

Källa

Andel kvalitetsaspekter som erbjuds inom särskilt boende.

Andel omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten finansierad av kommunen.

Andel kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende.

100% 100%

67% 72%

73% 70%

74% 68%

Egen mätning

Egen mätning

Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK)

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan.

2015 2016
Andel årsarbetare med förskollärarexamen. 69%Skolverket

Källa

Antal barn per årsarbetare.

Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 SV.

Andel förskolor där Läsnyckeln och Babblarna används.

65%

Högre

71% 72%

95% 95%

Skolverket

Skolverket

Egen mätning

Lägre

15

Här redovisar vi de 64 indikatorerna 
kopplade till respektive mål. Resultaten 
som går att följa över tid visar att 21 
indikatorer har förbättrats, 8 är lika och 

13 är sämre (mellan åren 2015 och 2016). 
Det sammanlagda resultatet visar att en 
förbättring har skett.
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5. Arbeta för att skapa en kulturskola.

2015 2016
Konkret förslag för politiskt beslut senast 15 november 2016. Genomfört

Inventera vad 7-21åringar vill ha för utökat kulturutbud.

Egen mätning

Egen mätning

Källa

Påbörjad

7. Ökad nöjdheten med maten i våra verksamheter – särskilt hos de äldre.

2015 2016
Andel brukare som angett att de är ganska eller mycket nöjda avseende måltidssituationen 
på särskilt boende.

Andel äldre som angett att de är ganska eller mycket nöjda avseende matkvaliteten.

Eleverna upplevelse med måltidssituation. 57%

71%

82%

Elevernas nöjdhet med maten.

62%

Källa

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Egen mätning

Egen mätning

65%

86%

32% 76%

6. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner.

2015 2016
Antal timmar/vecka som simhallen har öppet utöver 08.00-17.00 på vardagar.

Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning.

Medborgarna i kommunen som upplever utbudet av fritidsaktiviteter som bra.

Medborgarnas (18-84 år) bedömning av tillgången till parker, grönområden och natur 
i kommunen (skala 1-10).

30 timmar

65

40 timmar

8,2 Mäts ej 2016

Mäts ej 2016

Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK)

Naturvårdsverket

SCB medborgarundersökning

SCB medborgarundersökning

Källa

Invånare 16-84 år med en stillasittande fritid kommun, andel (%). 

Andel deltagares nöjdhet med genomförda naturprojekt.

10 7

10% Mäts ej 2016

Saknar resultat

Folkhälsomyndigheten

Egen mätning

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med särskilt fokus på pojkar.

2015 2016
Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 SV - flickor. 90%78%

Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 SV - pojkar.

Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 MA - flickor.

Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 MA - pojkar.

Genomsnittlig betygspoäng åk 6 - flickor.

65%65%

66%67%

52%66%

14,114,6

Genomsnittlig betygspoäng åk 6 - pojkar. 13,212,3

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Källa

Meritvärde åk 9 - flickor.

Meritvärde åk 9 - pojkar.

Andel flickor behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Andel pojkar behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen.

Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, högskoleförberedande program.

Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, yrkesprogram.

235,1 233,5

210,7 203,2

82,7 88,1

83,3 88,8

14,2

69,2

74,2

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

Skolverket

14,0

81,1

71,2

Påbörjad
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9. Utveckla och förenkla medborgarnas och företagens kontakter med kommunen.

2015 2016
Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. 85% 91%

Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått ett direkt svar på en enkel fråga.

Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när via telefon ställer en 
enkel fråga till kommunen.

Andel medborgare som upplever att de har insyn i och inflytande över kommunens verksamhet.

Graden av god webb-information till medborgarna.

Andel medborgare som upplever att kommunen möjliggör för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling.

63%57%

100% 80%

40% Mäts ej 2016

56% Mäts ej 2016

87% 91%

Källa
Kommunens kvalitet i korthet 

(KKIK)
Kommunens kvalitet i korthet 

(KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK)

SCB medborgarundersökning

Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK)

SKLs webbundersökning

8. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare önskad tjänstgöringsgrad.

2015 2016
Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättnings/ tjänstgöringsgrad. 79%

Källa
Egen mätning

10. Verka för minskad användning av kemikalier – särskilt i förskolorna.

2015 2016
Ökad  användning av biotekniska rengöringsmedel.

Antal samverkansmöten mellan avdelningen förskolan, kostavd, upphandlingsenheten, 
miljöanvarig på kommunen, städavd samt Leksandsbostäder AB. 3

Egen mätning

Källa

Egen mätning

Andel personal som känner till förskolans handlingsplan ”Giftfri förskola”.

Inget resultat

91%90%

11. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.

2015 2016
Utbyggnad av cykelväg. 5 kmEgen mätning

Källa
0,83 km

Egen mätning

12. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat.

2015 2016
Rankingplacering av Svenskt näringslivs ranking. 105175

Upplevd nöjdhet med bemötande vid tillsyn och kontroller.

Nyföretagarnas 
företagsbarometer

Källa

Egen mätning

Företagens omdöme om kommunens service för företagen.

Antal nystartade företag /1000 invånare.

62

4,7

Saknar resultat

Saknar resultatSKL (insikten, ÖJ)

Svenskt näringsliv

5,5
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13. Arbeta för öppnare landskap – i samarbete med byar, företagare och fastighetsägare.

2015 2016
Graden av öppet landskap. Saknar resultatEgen mätning

Källa

14. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen samt öka den digitala delaktigheten.

2015 2016
Andel hushåll som har tillgång till minst 100 Mbit/s. Resultat 

saknasEgen mätning

Källa
25%

15. Arbeta aktivt mot missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).

2015 2016
Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun. 11%11%

Andel personal inom socialtjänst, skola och elevhälsa som uppger att de arbetar aktivt mot ANDT.

Folkhälsomyndigheten

Källa

Egen mätning

Andel alkoholinspektioner utan erinran/varning.

Andel legitimationskontrollerade provköp av tobak. 

93%

77%

56%

Egen mätning

Egen mätning
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Analys av resultatet

Resultaten visar att Leksands kommun har en god kvalitet och utvecklas positivt 
inom många områden. Där vi har lyckats bäst är bland annat att bygga fler bostäder, 
ett större inflytande för våra äldre och funktionshindrade, skapat en Kulturskola, 
fortsatt bygga ut gång- och cykelvägar, och verkat för en bredbandsutbyggnad 
inom kommunen. 

I kommunallagen står det att kommu- 
nen ska ha en god ekonomisk hushåll-
ning i sin verksamhet. Med det menas 
att både de finansiella målen och verk- 
samhetsmålen ska uppfyllas. Detta kan 
ses på två sätt: att hushålla med resurser-
na just nu och att hushålla med resur-
serna över tiden. Det innebär att man 
måste väga ekonomin mot verksamhe-
ternas behov på både kort och lång sikt. 
Med andra ord behöver kommunen nå 
sina mål för att säkerställa en god eko-
nomi och framtida utveckling. Leksands 
kommun tillämpar ett systematiskt 
kvalitetsarbete i syfte att nå verksam-
heternas mål. Det betyder att resultaten 
analyseras för att därefter kunna priori-
tera och planera insatser.

Analys av finansiell 
måluppfyllelse
En god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv innebär bland 
annat att varje generation själv bär sina 
kostnader. Ingen kommande generation 
ska behöva betala för den service som 

en tidigare generation förbrukat. För 
2016 bedöms de finansiella målen vara 
uppfyllda:

1. Årets resultat överträffar det revide-
rade långsiktiga avkastningsmålet om 
två procent av skatter och bidrag.

2. Nettokostnadsökningen är marginellt 
högre än intäktsökningen för skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. 

3. Trots goda insatser och fortsatt konti-
nuerligt arbete med effektiviseringar 
har inte verksamheterna lyckats följa 
budgeten. De främsta förklaringarna 
är ökade kostnader inom sektorn 
lärande & stöd. 

4. Soliditeten inklusive pensionsskulden  
har under året stärkts ytterligare tack 
vare det goda resultatet och är fortsatt 
positiv och med en positiv trend. Den 
positiva soliditeten möjliggör också 
en större avsättning till resultatut-
jämningsreserven (RUR).

En mer utförlig analys av de finansiella 
resultaten finns i avsnittet ekonomi 
(sidorna 54–60).

Verksamhetsmässig 
måluppfyllelse
Sammanfattningsvis visar resultaten att 
Leksands kommun har en god kvalitet 
och utvecklas positivt inom många om-
råden. Det pågår insatser och utveckling 
inom många verksamheter i enlighet 
med kommunens vision som gör Lek-
sand till en bättre kommun att leva, bo 
och verka i. 

Inför 2017 har flera nya mål och 
indikatorer tillkommit vilket ger för-
valtningen nya utmaningar och till viss 
del ny riktning. Ett av de nya målen är 
att medverka till att förkorta tiden för 
etablering på arbetsmarknaden för de 
som fått uppehållstillstånd.
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Kommunens kvalitet 
i korthet (KKIK)
Leksands kommun är sedan år 2013 
medlem i Sveriges kommuner och 
landstings (SKL:s) uppföljningsverk-
tyg ”Kommunernas kvalitet i korthet” 
(KKIK). Möjligheten till analyser och 
jämförelser med en mängd andra 
kommuner ger värdefull information 
om hur kommunen utvecklas inom 
olika nyckelområden. I den mätningen 
jämför sig deltagande kommuner (för 
närvarande cirka 260 stycken) inom 
områdena tillgänglighet, trygghet, 
delaktighet, effektivitet och kommunen 
som samhällsutvecklare. 

I jämförelse med de andra kommu-
nerna i KKIK blir det tydligt att vi sällan 
ändrar vår position eller ranking i någon 
större utsträckning. Strävan är att bli 
bättre, särskilt inom de områden som 
ligger lägst, och dessa är de samma som 
tidigare år.

Tillgängligheten i kommunen gällan-
de e-post och telefon är dock relativt 
god. Däremot efterfrågas bättre svar på 
e-post så väl som på telefon. Frågan kan 

tyckas liten men är inte mindre viktig. 
Medborgarnas kontakt med kommu-
nen är en viktig demokratifråga och vi 
behöver bli bättre på kommunikation 
och information.

Medarbetarundersökning
Den årliga medarbetarenkäten visar att 
kommunen har ett bra resultat inom 
områden motivation, styrning och 
ledarskap. Däremot framkommer behov 
att jobba mer med styrning och uppfölj-
ning.

Medborgarna tycker att de får ett gott 
bemötande och svar på enkla frågor när 
de ringer till kommunen.

    Resultat
Medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga. 

Utredning och väntetider inom verksamheterna i kommunen. 

Medborgarnas upplevelse av bra information på kommunens hemsida. 

Elever i åk 6 med lägst betyg E för ämnesprov SV, SV2, EN och MA. 

Brukarnas helhetssyn på sitt särskilda boende. 

Elever i åk 9 som har behörighet till yrkesprogram. 

Bra resultat (KKIK)

    Resultat
Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 8.

Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 5. 

Mindre bra resultat (KKIK)
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Det här fokuserar 
vi på 2017

Omvärlden förändras ständigt. En stor utmaning 
kommande år är till exempel att hitta tillräckligt med 
personal med rätt kompetens till de verksamheter vi 
har. En annan viktig fråga är medborgarnas möjlighet 
och vilja att påverka utvecklingen i samhället. Ett 
tredje område är digitaliseringen som anses vara den 
enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället just 
nu.  

För att fortsätta arbetet mot visionen, 
för att vi ska nå de politiska målen, och 
utifrån resultat och rådande omvärlds-
förändring, behöver kommunen särskilt 
fokusera på personal- och kompetens-
försörjning, delaktighet och inflytande, 
och digitalisering. Dessutom kommer 
kommunen att fortsätta bygga bostäder, 
utöka förskoleplatserna, kommunicera 
bättre med medborgarna, förbättra styr-
ning och uppföljning och arbeta med att 
vara ung i Leksand.

Personal- och 
kompetensförsörjning
Den demografiska förändringen som 
sker medför att kommunen står inför 
stora utmaningar. Leksand är en av de 
första kommunerna som står inför den 
så kallade generationsväxlingen och 
verksamheterna börjar redan märka 
av det. Det är tydligt att kommunens 
största utmaning är att klara framtida 
personal- och kompetensförsörjning. 
Efterfrågan på tjänster och service 
förväntas öka samtidigt som tillgången 
på personal och kompetens tenderar att 

minska. Detta gäller inom den offentliga 
såväl som inom den privata sektorn och 
kommer att ställa stora krav på nytän-
kande och åtgärder.

Inflytande och delaktighet
Medborgares möjlighet till inflytande 
och delaktighet i det lokala samhällets 
utveckling har blivit en allt viktigare 
fråga för kommunen. Dels för att skapa 
tillit till det demokratiska systemet och 
dels för att utveckla ett hållbart samhälle. 
Alla människors lika värde förutsätter 
i en demokrati att var och en upplever 
möjligheten och rätten att göra sin röst 
hörd. Det gäller alla människor, oavsett 
ekonomisk eller social situation, etniskt 
tillhörighet, utbildningsbakgrund, funk-
tionsnedsättning, ålder, kön eller annan 
diskrimineringsgrund. Undersökningar 
som genomförts visar att det finns be-
hov av att stärka arbetet inom området.

Digitalisering
Digitaliseringen är den mest samhälls- 
omvälvande processen sedan industri- 
aliseringen. Utvecklingen innebär att vi 
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kan göra helt nya saker och göra de saker 
vi tidigare gjort på helt nya sätt. Digita-
liseringen kan göra att vi utvecklar ett 
demokratiskt och hållbart välfärdssam-
hälle som vi i dag knappt tror är möjligt. 
Det påverkar samhällets grundläggande 
delar, såsom tillväxt och hållbarhet, 
välfärd och jämlikhet, trygghet och de-
mokrati. Digitaliseringen är horisontell, 
det vill säga den påverkar alla områden, 
sektorer och verksamheter. Det kräver 
ett helhetsgrepp, en långsiktighet, en 
riktning och inte minst en kraftsamling.

De kommunala myndigheterna i Sve-
rige ligger långt efter statlig och privat 
verksamhet vad gäller digitaliseringsut-
vecklingen och det blir allt mer tydligt 
att mer arbete måste läggas för att ut-
veckla området. Ny teknik och internet 
kan vara några av nycklarna för att hitta 
ny effektivare arbetssätt och smartare 
tjänster inom välfärden. Därför är det 
viktigt för förvaltningen som helhet och 
respektive sektor att utveckla detta. 
Arbetet är en metod, ett arbetssätt och 
ett förhållningssätt som ska inkluderas i 
nuvarande organisation.

Digitaliseringen innebär att vi kan göra helt nya saker och göra saker på helt nya sätt. Foto: Mostphotos

De kommande åren behöver kommunen anställa många nya medarbetare, bland annat 
inom äldreomsorgen. Foto: Lars Dahlström
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Framtiden

En ekonomisk oro i världen, utmaningar att få tag i 
personal med rätt kompetens, efterfrågan på boenden 
av olika slag, möjlighet till fiberanslutning var du 
än bor och behovet av fortsatta stora investeringar 
präglar framtiden även här i Leksand.

Fortsatt hög investeringstakt
För att jobba vidare mot visionen 2025 
krävs det stora investeringar. Centrum- 
utveckling, markinköp för nya bostads-
områden och investeringar i infrastruk-
tur behövs om vi ska utvecklas i den 
riktning vi vill. Utöver det behövs det 
investeringar i våra byggnader och an-
läggningar för att hålla dem i bra skick. 
En ny sporthall, gång- och cykelvägar, 
ny förskola och fortsatt utveckling av 
Granberget är några av de stora åtgär-
der som finns med i investeringsplanen. 
Moskogslänken och på lite längre sikt 
Limalänken är också viktiga investe-
ringar för att kunna fortsätta utveckla 
Leksand.

För att klara de stora investeringsbe- 
hoven utan ökad upplåning måste vi ha 
en effektiv verksamhet och ett bra resul-
tat. De goda resultaten de tre senaste 
åren har lagt en bra grund för att vi ska 
kunna fortsätta investera. För att lång- 
siktigt klara pensionsavsättningar och 
behovet av investeringar behöver vi ett 
genomsnittligt resultat på minst tre 
procent. Klarar vi inte det tvingas vi på 
sikt ta upp nya lån vilket leder till ökade 
kostnader som måste betalas. För de 
närmaste åren har kommunfullmäktige 
sänkt överskottsmålet till två procent 

för att ge mer tid till förvaltningen att 
klara resultatmålet.

Centrumutveckling
Under de kommande åren fortsätter vi 
upprustningen av Leksands centrum. 
Första etappen av Norsgatan mellan 
Z-torget och majstångsplatsen vid Carl 
Ohlson påbörjades 2014 och färdigställ-
des 2015. Etapp två var klar till som-
maren 2016. Etapp tre som innefattar 
åtgärder vid södra brofästet startade 
hösten 2016 och kommer vara klar till 
sommaren 2017. Nästa etapp av cen-
trumutvecklingen är torget med möjlig 
byggstart hösten 2018. Upprustningen 
av Leksand centrum är en del av vision 
2025 för att skapa ett attraktivt centrum 
med en småskalig stadskärna med hög 
tillgänglighet på de oskyddade trafikan-
ternas villkor. Till grund för upprust-
ningen ligger det gestaltningsprogram 
som tagits fram.

Bostäder
Efterfrågan på boende är stor och vi har 
de kommande åren ett stort fokus på att 
få fram nya bostäder. Arbetet med att 
ta fram detaljplaner och nya exploate-
ringsområden pågår därför för fullt och 
ett stort antal byggprojekt är på gång. 

»En ny sporthall, gång- och 

cykelvägar, ny förskola 

och fortsatt utveckling av 

Granberget är några av 

de stora åtgärder som 

finns med i investerings-

planen« 
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Leksandsbostäder startade under våren 
2016 byggnationen av 15 hyreslägen- 
heter i kvarteret Länsmannen i centrala 
Leksand, som kommer att vara klara till 
sommaren. Skoglunds etapp två vid 
Rosens lada med byggnation av tio nya 
bostadsrätter blir också klar under året 
med beräknad inflyttning efter somma-
ren. Leksandsbostäder planerar också att 
bygga 45 hyreslägenheter nära järn-
vägsstationen och ett antal nya lägen-
heter vid Sang i Insjön med byggstart 
hösten 2017. Vi planerar vidare för nya 
bostäder på Åkerö vid södra brofästet, 
kvarteret Nygårds i centrala Leksand, 
Käringberget och Tunsta i Insjön. Det 
pågår även försäljning av 28 bostads-
rätter i Barkdalsområdet för möjlig 
byggstart under 2017. Förutom dessa 
större exploateringsområden finns det 
möjligheter till förtätningar i övriga 
delar av kommunen. Arbetet med att 
ta fram attraktiv mark för bostäder ger 
förutsättningar för ett ökat byggande 
de närmaste åren och en fortsatt positiv 
utveckling av kommunen. Nybyggnatio-
ner måste anpassas efter marknaden. Vi 
ser framför oss att det kommer byggas 
en bra mix av olika bostadsformer, som 
exempelvis hyresrätter, bostadsrätter, 
radhus/kedjehus och villor, för att klara 
framtida behov.

Kompetensförsörjning
Den kanske största utmaningen är att 
klara kompetensförsörjningen för såväl 
kommunen som näringslivet. Ett stort 
antal pensionsavgångar måste ersättas 
med ny arbetskraft. Risken att det blir 
svårt att rekrytera rätt kompetens är 
stor då hela landet står inför ett stort 
generationsskifte och konkurrensen om 

morgondagens medarbetare är stor. Un-
der de närmaste åren kommer vi därför 
att jobba hårt för att få morgondagens 
medarbetare att flytta till Leksand.

Det stora antalet nyanlända som un-
der 2015/2016 kommit till Sverige och 
Leksand är en utmaning men framfö-
rallt en stor möjlighet för Leksand. Ett 
bra mottagande och en lyckad integra-
tion kan hjälpa oss att klara kompetens-
försörjningen. Arbetet med att integrera 
nyanlända är därför prioriterat och vi 
har tillsatt resurser för att kartlägga 
kompetens och för att få ut så många 
som möjligt i språkpraktik för att påbör-
ja etableringen.

Fiberutbyggnad
Under 2016 har utbyggnaden av fiber 
till hushåll och företag kommit igång 
ordentligt och utbyggnaden fortsätter 
under 2017. I centrala och mer tätbefol-
kade områden byggs fibernät på kom-
mersiella villkor och det är flera aktörer 
som har etablerat sig. I byar och mindre 
tätbefolkade delar av kommunen finns 
det möjlighet att bilda föreningar som 
kan söka bidrag för fiberutbyggnad. 
Kommunen har också möjlighet att 
söka bidrag för så kallade ortssam-
manbindande nät för att möjliggöra 
utbyggnad av fiber till de byar som idag 
inte har möjlighet till fiberanslutning. 
För att hjälpa de byar som vill bygga ut 
fiber har kommunen tillsammans med 
Gagnefs kommun anställt en bredband-
skoordinator med uppgift att vara ett 
stöd i det arbetet. Målsättningen är att 
senast 2020 ska 90 procent av hushål-
len ha möjlighet att ansluta sig till fiber. 
Med de planer som finns nu kommer vi 
nå målet.

Ekonomi
Det råder stor osäkerhet både kring den 
ekonomiska och den politiska utveck-
lingen i Sverige, men framförallt i 
världen de kommande åren. Som liten 
och exportberoende nation påverkas 
Sverige i stor utsträckning av den 
globala utvecklingen. Under kommande 
år råder stor osäkerhet kring den allt 
mer protektionistiska politiken som kan 
komma att föras i USA och givetvis vilka 
följder Brexit får för EU och Sverige. 

Sveriges BNP ökade med 3,5 procent 
under 2016. 2017 kommer tillväxten 
att hamna kring 2,5 procent för att 
sedan minska ytterligare.  Exporten 
och hushållens konsumtion har endast 
ökat måttligt, men förväntas öka i 
snabbare takt 2017. Tillväxten har dock 
framförallt drivits av ökad offentlig 
konsumtion beroende på demografiska 
utmaningar i form av en hög andel äldre 
och barn samt många nyanlända.  Dessa 
utmaningar gäller också Leksand, vilket 
kräver fortsatta effektiviseringar för att 
få en ekonomi i balans.

För att kommunen ska klara av att 
finansiera sin verksamhet i framtiden är 
den beroende av att skatteunderlaget 
fortsätter växa. För Leksands del beräk-
nas skatteunderlaget växa med 3,9 pro-
cent mellan 2016 och 2017, för att sedan 
minska till cirka 3 procent de komman-
de åren. Till stor del beror ökningen på 
en växande befolkning. Utslaget per 
person blir ökningen 2,9 procent för att 
sedan hamna kring 2 procent de kom-
mande åren. 

Sysselsättningsutvecklingen är gynn-
sam. Men det råder enligt bland andra 
Arbetsförmedlingen en tudelning på 
arbetsmarknaden, där arbetslösheten 
minskar bland inrikes födda medan den 
ökar för utrikes födda. Efterfrågan på 
arbetskraft väntas vara hög, men brist 
på rätt kompetens dämpar sysselsätt-
ningstillväxten. 

Kommande räntehöjningar kommer 
att påverka kommunens lånekostna-
der, framförallt då investeringstakten 
är mycket hög och kan delvis behöva 
finansieras med lån. Vidare kan de 
höjda räntorna också minska hushållens 
konsumtion då räntekostnaderna tar en 
allt större andel av inkomsterna. 

Senast 2020 ska 90 procent av hushållen i kommunen ha möjlighet att ansluta sig till fiber. 
Foto: Thomas Möller
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Efter några omvälvande veckor hösten 
2015 stod Leksands kommun inför helt 
nya utmaningar. På kort tid hade två 
asylboenden öppnats i kommunen sam- 
tidigt som antalet ensamkommande 
barn ökade dramatiskt.

Redan från början var kommun- 
ledningen fast besluten att klara situ-
ationen på ett bra sätt. Ett år senare 
lyftes Leksands kommun fram som en 
förebild på nationell nivå och insatserna 
har väckt intresse i forskarvärlden.

En av alla som hyllar arbetet är Dalar-
nas landshövding Ylva Thörn.

– Det är absolut ett av de bästa inte- 
grationsprojekt jag har sett. Alla inblan-
dade förtjänar stor respekt. Det är så 
viktigt att ha goda exempel nu när det 
stora arbetet med att integrera flyk-
tingarna i samhället börjar, sa hon till 
Falu Kuriren i samband med ett besök i 
Siljansnäs hösten 2016.

Först att få språkpraktik
Kommunens insatser under året hand-
lade främst om språkundervisning, 
språkpraktik och bostadsförmedling. 
Kommunen är inte skyldig att erbjuda 
något av detta, men erbjöd det ändå för 
att skynda på flyktingarnas etablering i 
samhället.

Redan i januari fick Munaf Taher och 
Muhammed Al Sheik språkpraktik på 
kommunens näringslivsavdelning. De 
fick kartlägga de asylsökandes kompe-
tenser och kunde snart presentera en 
imponerande lista.

– Flyktingarna besitter många efter-
frågade kompetenser och kan ge företa-
gare en unik chans till ny erfarenhet och 
kunskap, säger näringslivschef Per Strid 

Leksands kommuns satsning på tidig etablering för 
asylsökande har uppmärksammats på både regional 
och nationell nivå.

– Det är absolut ett av de bästa integrationsprojekt  
jag har sett, säger till exempel landshövding Ylva Thörn.

Satsning på språk, praktik och 
bostäder för snabb etablering

»Det är absolut ett av de 

bästa integrationsprojekt 

jag har sett. Alla inblandade 

förtjänar stor respekt«

Landshövding Ylva Thörn

»Leksands arbete har visat 

på att allt är möjligt«

Rusmira Pérez Dervisic, 
sakkunnig i integrationsfrågor, 

Länsstyrelsen Dalarna

Ruba Abdullah Alhamo fick praktik på Sam-
milsdalsskolan efter sommarens snabb-
spår. Foto: Josefina Streling
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som tidigt uppmanade lokala företag att 
ta emot språkpraktikanter.

Praktik gav fast jobb
Många antog utmaningen och i slutet av 
2016 hade uppåt 100 (!) asylsökande  
erbjudits språkpraktik. Flera hade 
dessutom fått vikariat eller tillfälliga 
anställningar. Först att få ett fast jobb 
blev arkitekten Alaa Alshawa.

– Det var verkligen ett ögonblick av 
lycka som förändrade hela mitt liv. 
Plötsligt blev jag en del av samhället. 
Jag är verkligen glad att få vara den första 
asylsökande i kommunen som får betala 
skatt i Sverige, säger Alaa Alshawa.

Daniel Boberg, vd på arkitektfirman 
Agnasark, är nöjd med rekryteringen.

– Alaa funkar bra i gänget, vi ser en 
hög ambitionsnivå och det rätta drivet. 
Dessutom behärskar han verktygen och 
har stor erfarenhet av att visualisera 
byggnadsprojekt. Med Alaa hos oss ser 
vi en möjlighet att utvecklas som före-
tag, säger han.

Snabbspår för asylsökande lärare
Sommaren 2016 erbjöd kommunen ett 
snabbspår för asylsökande lärare och 
annan pedagogisk personal. Under 
några intensiva veckor fick de lära sig 

grundläggande yrkessvenska för att ha 
större chans att få en praktikplats inom 
skolan. När höstterminen väl drog igång 
hade 11 av 15 deltagare fått praktik eller 
anställning inom skolan.

Ruba Abdullah Alhamo fick praktik på 
Sammilsdalsskolan:

– Snabbspåret motiverade mig. Jag 
var inte längre bara en flykting utan 
fick en väg att gå på och jag blev viktig, 
en människa igen. Nu har jag en bra 
relation med både lärare, elever och 
rektorer - de är som min familj. Prak-
tiken har verkligen gett mig livslusten 
tillbaka, säger hon.

Jakt på privata bostäder
Under hösten 2016 kunde kommunen 
med hjälp av ett statsbidrag förstärka sin 
integrationsenhet med en boendesam-
ordnare. Hans främsta uppgift blev att 
hitta privata bostäder åt nyanlända som 
vill stanna i kommunen. Vid årets slut 
hade 22 nyanlända flyttat in i privata 
bostäder runt om i kommunen.

En av hyresvärdarna var Lars ”Nubben” 
Andersson:

– Jag såg att kommunen sökte bostäder 
och anmälde mitt intresse eftersom jag 
hade en lägenhet över. Vi skrev kontrakt 
direkt och det funkar jättebra, säger han.

Muhammed Al Sheik och Munaf Taher blev de första att få språkpraktik inom Leksands kommun under 2016. Foto: Magnus Rolands

Det varma mottagandet i Siljansnäs blev 
direkt avgörande för arkitekten Alaa       
Alshawas val att stanna i Leksands kommun 
istället för att söka sig till någon större 
stad. Foto: Magnus Rolands

Fayad Alhansh var en av alla nyanlända 
som fick egen bostad med hjälp av kom-
munens boendesamordnare. 
Foto: Magnus Rolands
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Under våren 2016 arbetade kommunens 
drygt 1 500 grundskoleelever med frågor 
som rättvisa, tolerans och respekt för 
människors lika värde. Till sin hjälp 
hade de en manual från Glada Hudik- 
teaterns integrationsprojekt Barn föds 
inte med fördomar.

Bland annat fick de se filmen Hur 
många lingon finns det i världen, skriva 
en uppsats med rubriken Om jag fick 
bestämma för en dag, göra en god     
gärning och formulera en klasskonven-
tion, en slags medmänsklig överens-
kommelse inom klassen.

2 700 fick se musikalen
Projektet avslutades med en storslagen 
galaföreställning i Tegera arena. Där 
fick totalt 2 700 elever från Leksands, 
Rättviks, Gagnefs och Malung-Sälens 
kommuner, se musikalen Trollkarlen 
från Oz.

I Glada Hudik-teaterns tolkning av 
musikalen är landet Oz en flykt från 
smärtsamma minnen, men också en 
möjlighet till förändring. Dramat hand-
lar om att våga göra upp med sina egna 
fördomar, att våga möta sig själv och att 
våga känna att man duger.

– Att få se alla elevers engagemang, 
inlevelse och uppskattning var en be-

kräftelse på att satsningen var en dun-
dersuccé, säger sektorchef Lars Nyberg.

Alla ska inte vara lika
Leksands kommun anmälde sig till pro-
jektet för att främja demokrati, rättvisa 
och respekt för människors lika värde. 
Målet var att ge eleverna sunda värde-
ringar genom att acceptera och uppskatta 
olikheter.

– Om vi ska förändra människors sätt 
att tänka, se och förhålla sig till andra 
människor så måste vi börja i skolan. 
Min fulla övertygelse är att om man   
under skoltiden möter killar och tjejer 
med exempelvis Downs syndrom, så får 
man inte lika lätt fördomar mot personer 
med utvecklingsstörning, säger Pär    
Johansson, som är initiativtagare till 
Glada Hudik-teatern.

– Projektet hjälper kanske inte elev-
erna att förändra världen, men det kan 
absolut hjälpa dem att förändra värde-
ringarna i klassen, fortsätter han.

Finansiering från flera håll
Projektet fick ekonomiskt stöd från  
Leksands sparbank, Glada Hudik-       
teaterns supporterklubb, Allmänna 
arvsfonden och Kronprinsessparets 
stiftelse.

Viktigt integrationsprojekt 
med Glada Hudik-teatern

Det blev en storslagen avslutning på grundskolans 
integrationsprojekt Barn föds inte med fördomar. 

Alla kommunens grundskoleelever fick se Glada 
Hudiks egen tolkning av Trollkarlen från Oz i Tegera 
arena.

»Utifrån arbetsmaterialet 

hade vi mycket att diskutera. 

Mest diskussioner blev det 

kring frågan om olikheter 

är bra för vårt samhälle 

och alla tyckte att det var 

det. Eleverna kom upp 

med massor av exempel 

på varför det är så«

Lärare, Siljansnäs skola
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2 700 elever från Leksands, Rättviks, Gagnefs 
och Malung-Sälens kommuner fick se    
musikalen Trollkarlen från Oz i Tegera 
arena. Foto: Magnus Rolands

Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig acceptera och uppskatta att vi är olika. Det var ett av många 
viktiga budskap i musikalen Trollkarlen från Oz. Foto: Magnus Rolands

»Tänk om jag skulle få 

bestämma en dag. Det 

mesta skulle vara annor-

lunda. Det skulle inte vara 

någon som skulle vara 

taskig mot någon som är 

annorlunda, till exempel 

att de har en annan hud-

färg eller är med i någon 

religion«

Elev, Gärde skola
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 2016 2015 2014

Antal elever 493 452 452

Antal elever/ 
årsarbetare  22,2 22,7 29,1

Antal barn/ 
avdelning 37,9 32,3 56,5 

Bruttokostnad/ 
elev 47 600 45 500 41 900

FRITIDSHEM

FÖRSKOLEKLASS
 2016 2015 2014

Antal elever 134 155 149

Antal elever 
per årsarbetare 13,8 17,7 17,8

Bruttokostnad
i kr/elev 71 600 60 100 64 600

Digital satsning med 
Chromebook och GAFE
Höstterminen 2016 fick alla elever i 
årskurs 7 och 8 varsin bärbar dator, en 
Chromebook. Datorerna ska hjälpa elev-
erna att ”orientera sig i informations- 
flödet, lära sig utnyttja tekniken och tänka 
källkritiskt kring den information de 
möter” (hämtat ur läroplanen). I samband 
med satsningen har alla kommunens 
grundskollärare utbildats i att jobba i 
den nätbaserade plattformen GAFE. 
På sikt ska antalet datorer utökas så att 
alla elever och lärare i årskurs F-6 kan 
arbeta på samma sätt.

Gemensam profil stärker 
7-9-skolorna
Hösten 2016 påbörjades ett utvecklings-
arbete för att stärka profilerna på Åkerö 
skola och Sammilsdalskolan. Tanken var 
att utveckla den estetiska profilen (rock-
band, sång och dans) på Åkerö skola, men 
också erbjuda möjligheten för elever på 
Sammilsdalskolan att delta i den estetiska 
verksamheten inom ramen för elevens 
val. Omvänt erbjöds eleverna på Åkerö 
skola att till viss del delta i idrottsprofi-
len på Sammilsdalskolan.

Fortbildning för att 
motverka mobbning
Förskolans personal inledde hösten med 
en mycket uppskattad föreläsning om att 
motverka diskriminering och kränkande 
behandling. Det var organisationen 
Friends som pratade om hur personalen 
kan tackla värdegrundsarbetet i framti-
den. Friends påminde om diskrimine-
ringsgrunderna och tipsade om hur man 
kan tänka när det gäller att förebygga 
mobbning.

– Föreläsningarna var otroligt upp-
skattade och har gett oss flera verktyg 
som vi kan ta hjälp av när vi utvecklar 

Utbildning och barnomsorg

våra planer mot diskriminering och 
kränkande behandling, säger förskolans 
avdelningschef Linda Karlsson.

Vecka med fokus på hygien 
och giftfritt
Friskare barn och minskad användning 
av kemikalier. Det var målet när Hygien- 
veckan arrangerades på kommunens 
förskolor i september. Under veckan 
fick barnen och vårdnadshavarna inte 
bara lära sig hur viktigt det är att tvätta 
händerna på rätt sätt för att hålla sig 
friska. De fick också lära sig att noggrann 
handtvätt faktiskt minskar användning-
en av kemikalier.

– Ju friskare vi är desto mindre kemi-
kalier behövs i våra verksamheter. Då 
behöver vi exempelvis endast använda 
handspriten vid epidemier av magsjuka 
eller influensa, säger förskolans avdel-
ningschef Linda Karlsson.

Kommunens förskolor arbetar aktivt 
med hygienfrågor sedan 2013. Arbetet 
leds av arbetsgruppen Friskare förskola 
som nu ska ta fram en handlingsplan för 
giftfria förskolor i Leksands kommun.

SM-vinst och EM-succé 
för Update UF
Eveline Olsson, Emma Bengtsson, Hanna 
Sköld, Stephanie Schwabe och Ulrika 
Heikkinen fick en fantastisk sista termin 
på gymnasiets ekonomiprogram med sitt 
UF-företag Update UF. Tjejerna vann SM 
i Ung företagsamhet i maj och gjorde 
också succé på EM i Schweiz i augusti 
där de vann priset Client Focus Award. 
Ulrika Heikkinen vann dessutom det in- 
dividuella priset Alumni Leadership 
Award för sina goda ledaregenskaper.

UF-företagets affärsidé var att hjälpa 
företag att hålla sina sociala medier upp- 
daterade för att skapa en levande och 
varierad dialog med kunder och andra 

FÖRSKOLA
 2016 2015 2014

Antal barn  435  444  457

Antal barn/
årsarbetare 5,6 5,7 5,5

Antal barn/ 
avdelning   15,0  17,8  19,0

Andel personal 
med förskol- 
lärarutbildning - 66% 69%

Bruttokostnad 
kr/barn 133 400 128 700 119 300
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 2016 2015 2014

Antal elever 
Gymnasieskolan 584 523 539

Antal elever 
Gymnasie- 
särskolan 6 4 6

Antal elever/ 
lärare 11,3 11,2 11,7

Antal elever 
med examen 90% 86% 95%

Bruttokostnad 
kr/elev 125 400 127 800 119 800

GYMNASIESKOLA OCH 
GYMNASIESÄRSKOLA

 2016 2015 2014

Antal elever - 
Grundskolan 1 439 1 345 1 358

Antal elever - 
Grundsärskolan 12 8 11

Antal elever/ 
lärare 12,6 11,7 12,3

Genomsnittligt 
meritvärde 216,0 213,2 214,7

Andel elever 
behöriga till 
gymnasiet 90% 83% 89%

Bruttokostnad 
kr/elev 87 600 84 100 82 200

GRUNDSKOLA OCH 
GRUNDSÄRSKOLA

följare. På SM blev den svenska juryn 
imponerad. Så här löd motiveringen: 
”Med ett tydligt uppvisat lärande i alla 
moment har dessa UF-företagare skapat 
ett starkt UF-företag som möter en för-
bisedd målgrupp på marknaden på ett 
enkelt men funktionellt sätt och erbjud-
er ett konkret värde för sina kunder. De 
har med en mogen syn på företagande 
lyckats skapa en trovärdig plattform för 
ett framtida företagsbygge och övertyga 
juryn om att de ska representera Sverige 
i EM i Ung företagsamhet 2016.”

Fler leksingar söker 
till högskolan
Trenden i Sverige är att unga från 
mindre orter väljer att inte studera 
på högskolan. Statistik från Universi-
tetskanslersämbetet visar att Leksands 
kommun går mot strömmen. När det 
gäller ungdomar som påbörjat sina 
högskolestudier vid senast 24 års ålder 
låg den senaste genomsnittssiffran för 
Sverige på omkring 44 procent. Motsva-
rande siffra för Dalarna var 39,1. Bäst 
i klassen var Leksand där 49,2 procent 
av kommunens alla 24-åringarna hade 
påbörjat högskolestudier.

EM-guld och EM-silver till 
restaurangelever
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
på Leksands gymnasium har än en gång 
visat att det håller mycket hög kvalitet. 
Eleverna Josefin Falk, Alva Back och 
Arvid Abrahamsson åkte till London för 
att mäta sina kunskaper med 500 elever 
från hela Europa – och de kom hem 
med två ädla medaljer.

Josefin Falk, som tävlade i Culinary 
Art (kreativ matlagning) tog hem guldet 
tillsammans med sina lagmedlemmar 
från Holland och Frankrike. Arvid      
Abrahamsson, och hans två lagmed-

lemmar från Holland och Belgien, vann 
silver i tävlingen Restaurant Service 
(servering).

Hotell- och restaurangskolan i Lek-
sand är medlemmar i den europeiska 
föreningen AEHT (European Association 
of Hotel and Tourism schools) som en 
gång om året anordnar tävlingar där 
man, förutom att tävla, byter erfaren-
heter och bygger nätverk.

Öppna förskolan ökar
Öppna förskolan har lockat ovanligt 
många besökare 2016. Många gånger 
kom över 30 barn vid ett tillfälle vilket 
gör att öppna förskolan utökar både 
bemanning och öppettider under 2017.

Satsning på utvecklad 
interkulturalitet
Ett av förskolans prioriterade mål under 
2016 var att utveckla interkulturaliteten, 
det vill säga mötet och förståelsen mellan 
personer från skilda kulturer med olika 
modersmål och levnadsregler. I det 
arbetet har personalen bland annat läst, 
diskuterat och problematiserat veten-
skapliga texter som berör interkultura-
litet.

Blivande undersköterskor 
pluggar svenska
2016 var det premiär för en yrkesutbild-
ning till undersköterska där eleverna 
samtidigt fick läsa grundläggande svens-
ka som andraspråk. Syftet var att under-
lätta för elever med andra modersmål 
att tillgodogöra sig en yrkesutbildning 
och bli anställningsbara inom ett väl-
dokumenterat bristyrke. Utbildningen 
började med en introduktionskurs för 
att ge en bild av yrket, dess möjligheter 
och krav. Under grundutbildningen fick 
eleverna lika mycket språkundervisning 
som undervisning i yrkeskurser.

 2016 2015 2014

Antal elever 622 629 618

Antal 
lektions- 
timmar/vecka 150 150 167

Bruttokostnad 
i kr/elev 9 900 9 700 9 200

MUSIKSKOLA

 2016 2015 2014

Antal elever 
Komvux 345 356 353

Antal elever 
Sfi 140 165 149

Antal elever 
Särvux 15 12 11

VUXENUTBILDNING

Ulrika Heikkinen, Hanna Sköld, Stephanie Schwabe, Eveline Olsson och Emma Bengtsson 
avslutade sin företagspresentation med att – i sann update-anda - vända sig om och ta en 
groupie på sig själva och publiken. Foto: Update UF
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Kommunens äldreboenden 
fick höjt betyg i (nästan) allt

2016 blev året då kommunens äldreboenden fick höjt 
betyg på punkt efter punkt av dem som bor där. Allra 
mest hissades trivseln vid måltiderna. Tack vare en 
rejäl kraftsamling rusade betyget för måltidsmiljön till 
ett av de högsta resultaten i landet.

Sedan 2013 har det systematiska kva-
litetsarbetet blivit en allt naturligare 
del inom sektorn vård och omsorgs 
verksamheter. Kontinuerliga uppfölj-
ningar med alla chefer, grupparbeten 
med analyser och åtgärdsplaner, årliga 
genomlysningar av verksamheterna och 
individuella genomförandeplaner för 
alla brukare har blivit självklara inslag.

Lyft på alla områden utom ett
Under 2016 kunde chefer och medar-
betare skörda frukterna av sitt kva-
litetsarbete. I Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning ”Så tycker de äldre 
om äldreomsorgen 2016” betygsattes 27 
olika områden av drygt hundra hyres-
gäster på kommunens fem särskilda 
boenden.

Det är inte varje dag man kan ta tåget från 
sitt särskilda boende. Men en dag i juni 
stannade ett tågset vid Edshultsgården och 
tog med ett 20-tal äldre på tårtkalas vid 
hembygdsgårdarna. Foto: Ulrika Ståhl

Gisela Arnberg bor på äldreboendet Solhem 
i Insjön och är en av flera flitiga fiberanvän-
dare. Foto: Åsa Mårtensson

Personalorkestern Glädjespridarna på Edshult (Anna-Maria Jansson, Anneli Risberg Söderholm, 
Helena Machovicova och Mona Helsing) har verkligen upptäckt musikens positiva effekt 
på dementa. Foto: Magnus Rolands
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Den här gången höjdes betygen på alla
områden utom ett (!). Helhetsbedöm-
ningen höjdes från 79 till 88 procents 
nöjdhet, vilket gjorde att Leksands 
kommun avancerade från plats 233 till 
plats 47 i riket.

Ett av de områden som förbättrades 
allra mest gäller trivseln vid måltidssitua- 
tionen, där Leksands kommun avance-
rade från plats 244 till plats 22! Måltids-
miljön är också något som personalen 
har arbetat aktivt med under året.

– Det har till exempel handlat om lugn 
och ro i matsalen, fint dukat och att man 
gör skillnad mellan vardag och helg, säger 
avdelningschef Joacim Andersson.

Fiber höjer kvaliteten rejält
Ett annat område som utvecklats starkt 
gäller kvalitetsutbudet på kommunens 
äldreboenden. Där har nöjdheten ökat 
från 44 procent och en riktigt blygsam 
placering bland landets kommuner 
2014, till 72 procent. Ökningen under 
2016 berodde främst på att fyra av fem 
särskilda boenden under hösten anslöts 
till fibernätet.

– Införandet av fiber och wifi är ett 
första viktigt steg för att möta en ny efter- 
frågan. De som flyttar in idag på våra 
äldreboenden är dataanvändare. Hos oss 
på Solhem i Insjön är det fyra pensio-

närer som har egna surfplattor och är 
intresserade av att använda IT-tekniken 
i allt större utsträckning. De vill bland 
annat att vi startar en datakurs, säger 
enhetschef Annika Nordin.

Satsningen på fiber underlättar också 
personalens arbete som digitaliseras allt 
mer.

Sång, hundar och blå tåg
På varje boende finns numera aktivi- 
tetsombud som med sitt arbete lyckats 
skapa ett större engagemang bland  
både boende och personal. Aktiviteterna 
har blivit fler, schemalagda och anpas-
sade efter de boendes önskemål och 
behov.

Under 2016 gjordes bland annat ut- 
flykter med Sommarlands ”Blå tåget”, 
sångstunder med en nybildad personal- 
orkester på Edshultsgården, flera besök 
av den certifierade terapihunden Neo på 
Solhem och en uppskattad konsert med 
Stig-Allans Swing Quartet på Limsjö-
gården.

Personalen tycker om sitt jobb
Det ökade engagemanget bland perso-
nalen kan mycket väl vara en bidragan-
de orsak till att även medarbetarunder-
sökningen för 2016 visar på ett mycket 
bra resultat.

– 85 procent av våra medarbetare 
är nöjda med helheten på sina arbets-
platser. De tycker om att gå till jobbet, 
trivs med sitt arbete och sina arbetsupp-
gifter, tycker att det är god stämning 
bland personalen, upplever respekt från 
kollegorna och att man stöttar varandra, 
säger verksamhetsutvecklare Yvonne 
Thorell.

Terapihunden Neo och matte Tiffany Mooney besöker äldreboendet Solhem. Neo är inte bara en glädjespridare som väcker massvis med 
minnen till liv, han är också en hejare på att få äldre att träna. Foto: Magnus Rolands

Under 2016 höjdes betyget för måltidsmiljön 
rejält - från plats 244 till plats 22 i en jäm-
förelse med landets 290 kommuner. 
Foto: Lars Dahlström
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Nytt arbetssätt ska förebygga 
fallolyckor bland äldre
Allt fler äldre råkar ut för fallolyckor i 
hemmet. För att inventera riskerna och 
förebygga fall erbjöds 47 stycken 85- 
plusare i Siljansnäs ett kostnadsfritt 
hembesök från Leksands kommun under 
hösten. Samtliga fick broschyrer om 
kommunens stödinsatser och hur man 
kan förebygga fall. Knappt hälften, 22 
personer, tackade ja till ett hembesök.

– Av dessa var det nio personer som 
fick hjälp med konkreta åtgärder, till 
exempel borttagning av trösklar och 
montering av stödhandtag, säger enhets- 
chef Bitte Aspevall.

Det förebyggande arbetet fortsätter 
under 2017. Då ska resten av de 85- 
plusare som fortfarande bor hemma 
utan några omvårdnadsinsatser från 
hemtjänsten kontaktas.

Höjt betyg för redan 
uppskattad hemtjänst
Kommunens hemtjänst är mycket upp-
skattad av kunderna. Hela 93 procent 
är nöjda med helheten. Det är ett något 
bättre resultat än 2015 och ett av de bästa 
resultaten i Dalarna. Ett medvetet arbets- 
sätt med fokus på kunden och kundens 
behov bidrar till det fina resultatet, 
liksom ambitionen att erbjuda kunden 
större delaktighet.

Positivt med statsfinansierad 
personalförstärkning
Färre sjukskrivningar, tryggare personal 
och högre kvalitet på verksamheterna. 
Det är effekten av den personalförstärk-
ning som kunde genomföras under 2016 
tack vare ett riktat statsbidrag. Den 
största personalförstärkningen gjordes 
på det särskilda boendet Edshultsgården, 

men bemanningen utökades även på 
det särskilda boendet Solhem i Insjön 
och inom hemsjukvården. Bidraget har 
dessutom gjort det möjligt att utveckla 
arbetet med tryggad hemgång, vilket 
innebär att patienten får åka direkt hem 
efter en sjukhusvistelse istället för att 
tillfälligt bo på ett korttidsboende. 

Nya arbetssätt för LSS personal
Under 2016 har LSS* verksamheter 
genomgått ett omfattande förändrings-
arbete. Syftet har varit att utveckla och 
anpassa verksamheten för framtiden. 
En viktig del i förändringsarbetet har 
varit att vidareutbilda all personal 
inom LSS. Utbildningen har följts upp i 
arbetsgrupperna och nya arbetssätt har 
implementerats. Mycket har handlat 
om att få en gemensam riktning och ett 
gemensamt arbetssätt där brukaren står 
i fokus. Kunskapssatsningen har finan-
sierats med hjälp av statsbidrag.

Under året har LSS också flyttat 
vissa av sina verksamheter till centrala 
Leksand för att få en mer sammanhållen 
LSS-verksamhet i kommunen.
*LSS = Lagen om särskilt stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade. 

Öppnade flera kommunala 
HVB-hem
Socialtjänsten ansvarade för rekord-
många ensamkommande flyktingbarn 
under 2016, totalt 119 personer. Enligt 
Migrationsverket motsvarar det en 
måluppfyllelse på hela 198 procent. 
För att möta den akuta bristen på 
boendeplatser som uppstod öppnades 
tre kommunala HVB-hem. Det första 
etablerades med extremt kort varsel i 
tomma lokaler på Limsjögården. I april 
flyttades de ensamkommande barnen 

KVALITET
 2016 2015 2014

Andel 
mycket/ganska 
nöjda kunder i 
hemtjänsten i % 93 92 92
Andel 
mycket/ganska 
nöjda kunder i 
särskilt boende i % 88 79 85
Andel 
mycket/ganska 
nöjda kunder inom 
LSS i % 73 87 75
Andel 
mycket/ganska 
nöjda kunder på 
korttidsboende i % 100 100 67
Andel 
mycket/ganska 
nöjda kunder 
hemsjukvården i % 100 100 -

Omsorg och hjälp

HEMTJÄNST
 2016 2015 2014

Antal 
kunder/månad 
inkl externa 
utförare 275 270 267

SÄRSKILT BOENDE
 2016 2015 2014

Antal platser i 
särskilt boende 179 179 185
Antal dagar/väntetid 
till särskilt boende 36 22 52

HEMSJUKVÅRDEN
 2016 2015 2014

Antal personer 
inskrivna i 
hemsjukvården, 
genomsnitt 15 25 67
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ANTAL UTRYCKNINGAR 
 2016 2015 2014

Brand i byggnader 27 18 15

Trafikolyckor 31 23 23

Bränder i skog 
och mark 30 19 35

Automatiska 
brandlarm 68 45 64

IVPA/sjukvårdslarm 53 60 59

Övriga larm 36 60 50

därifrån till ett före detta stödboende i 
Majorshagen. Efter sommaren etablera-
des ett HVB-hem på Lustholen i Insjön.

Egna HVB-hem innebär bättre sam-
ordningsmöjligheter, bättre kontroll och 
en kraftig ekonomisk besparing. Det 
innebär också en mycket bättre arbets-
miljö för kommunens socialsekreterare.
Sedan starten 2010 har samtliga en-
samkommande ungdomar haft egen 
försörjning när de har skrivits ut från 
kommunens HVB-hem. Det fina resulta-
tet stod sig även 2016. 

Digitala hjälpmedel 
lyfter hemtjänsten
Hemtjänstens arbete digitaliseras allt 
mer. Under 2016 har alla analoga larm 
bytts ut mot digitala. Tillsynskameror 
och gps-klockor har också testats med 
gott resultat. Under 2017 ska arbetet med 
att införa digitala lås påbörjas. Alla dessa 
åtgärder höjer tryggheten för kunderna. 

Löfte om polisnärvaro 
och belysning
Ökad polisnärvaro och bättre belysning 
längs gång- och cykelvägarna ska öka 

tryggheten i Leksands kommun. Det   
lovar Polisen och Leksands kommun i 
sitt första gemensamma medborgarlöfte 
till kommuninvånarna. Löftet började 
gälla den 1 november 2016. 

Förhållandevis få bränder i hus
I genomsnitt varannan vecka rycker 
brandkåren ut för att släcka bränder i 
byggnader. Under 2016 gick larmet 27 
gånger, vilket är en låg siffra jämfört med 
länets övriga kommuner. Mycket talar 
för att minst en av bostadsbränderna 
orsakades av en överhettad laddare. Det 
är en brandorsak som blir allt vanligare 
och en trend som oroar brandkåren.   

Premiär för Möjligheternas 
mötesplats
Dagverksamheten för personer med 
psykiskt funktionshinder förändrades 
2016. Verksamheten fick namnet Möj-
ligheternas mötesplats och målgruppen 
breddades.

– Det inte längre någon specifik grupp 
vi riktar oss till. Vi vet att det finns många 
människor som mår dåligt av att vara 
ensamma och har ett behov av att komma 
ut och träffa andra, det är dem vi hoppas 
nå, sa Torbjörn Lund, enhetschef för LSS, 
i samband med invigningen i januari.

Rekordintresse för föräldraträffar
Intresset för familjeteamets föräldra-
träffar var rekordstort under hösten 
2016 då träffarna blev fulltecknade 
direkt. Utvärderingar visar att många 
föräldrar får viktiga aha-upplevelser. 
Även om de inte upplever att de har stora 
problem i sina familjer så har de fått nya 
insikter och verktyg som de kan använda 
sig av. Föräldraträffarnas koncept ABC 
(Alla barn i centrum) ska stärka rela- 

tionerna mellan föräldrar och barn 
samt främja barns positiva utveckling. 
Innehållet utgår från forskning kring 
föräldraskap och barns utveckling samt 
FN:s barnkonvention.

LSS
 2016 2015 2014

Antal brukare 99 99 91

KORTTIDSPLATSER/VÄXELVÅRD
 2016 2015 2014

Antal korttidsplatser 19 19 27

Allvarligaste branden inträffade i Insjön 
natten mot den 6 juni då före detta Åhls 
barnakademi brann ner till grunden. Huset 
byggdes om till HVB-hem för ensamkom-
mande flyktingbarn och efteråt stod det 
klart att branden var anlagd. 
Foto: Magnus Rolands

Föräldraträffarna leds av familjeteamet - 
socionomen Anna-Lena Andersson, familje- 
pedagogen Sylvian Nygårds Fridborg, 
familjepedagogen Sabine Emriksson och    
familjeterapeuten Jonas Rosling. 
Foto: Magnus Rolands

Kommunpolis Anders Modén och trafik- 
ingenjör Lars Lindblom jobbar aktivt för att 
förverkliga medborgarlöftet. 
Foto: Magnus Rolands
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Granberget rustat för 
snösäkra vintrar

Ett helt nytt snökanonsystem stärker Granbergets 
konkurrenskraft som skidanläggning rejält. Nu kan 
både skidspår och nedfarter öppnas snabbare än 
vanligt.

Kommunens skidanläggning i Granberget 
har moderniserats steg för steg under 
senare år. Ny lift i barnbacken, ny belys-
ning, nytt lekland och nytt biljettsystem 
är en del av satsningarna. Samtidigt har 
pisterna byggts ut och 2015 komplet-  
terades längdskidspåren med den 16 kilo- 
meter långa Skidlänken mellan Gran-
berget och skidanläggningen Källan i 
Leksand.

Helt nytt snökanonsystem
Inför säsongen 2016-2017 förverkligades 
ytterligare en viktig del i den fleråriga ut- 
vecklingsplanen. Anläggningens hjärta, 
det nya snökanonsystemet, färdigställ-
des under hösten.

– Med det nya systemet kan vi lägga 
backen på under halva tiden jämfört med 
tidigare. Förut krävdes 20 dygn med 
kyla, nu räcker det med knappt tio dygn 
för att ha snö i hela stora backen, säger 
anläggningschef Markus Andersson.

Fördubblad vattenleverans
Arbetet med den nya konstsnöanlägg-
ningen inleddes redan när isen låg kvar 
på sjön Alviken i april. Därefter har en 
tre kilometer lång rörledning grävts ner 
från den nya intagsbrunnen i sjön till 
Granbergets topp. I mitten av oktober 
testkördes systemet för första gången 

och vid månadsskiftet oktober–november 
var allt satt i drift.

– Rör, pumpar, ja allt är större nu än 
förut. Teoretiskt har vi mer än fördubb-
lat vattenleveransen vilket gör att vi kan 
lägga backe och skidspår med mycket 
färre kölddygn och arbetstimmar än 
tidigare. Nu kan vi vara i full produktion 
på 45 minuter, förut tog det tre timmar. 
Systemet är både energieffektivare och 
ger personalen en klart bättre arbets-
miljö, säger Markus Andersson.

Skidpremiär till lucia
Senaste två åren har det krävts en enorm 
arbetsinsats för att ha skidpremiär i 
backen på juldagen. Med det nya syste-
met vågar personalen sikta på att öppna 
lagom till lucia varje år. 2016 kom 
vintern extra tidigt med ett rejält snöfall 
som gav tre decimeter nysnö redan den 
1 november. Dagen därpå, den 2 novem-
ber, blev det rekordtidig (?) skidpremiär 
i längdspåren.

– Jag vet inte om den 2 november är 
en rekordtidig längdpremiär, men det är 
i varje fall en väldigt tidig säsongsstart, 
säger Markus Andersson.

Redan den 19 november blev det alpin 
premiär, även det kan vara rekordtidigt. 
Då öppnades barnbacken och nedre 
delen av stora backen. Trots att det kom 

»Med det nya systemet kan 

vi lägga backen på under 

halva tiden jämfört med 

tidigare. Förut krävdes 20 

dygn med kyla, nu räcker 

det med knappt tio dygn 

för att ha snö i hela stora 

backen«

Anläggningschef Markus Andersson
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både regn och plusgrader efter premiär- 
en var Markus Andersson fortsatt opti-
mistisk inför resten av säsongen.

– Vi har aldrig tidigare varit så väl 
förberedda som 2016. Vi står verkligen 
i startgroparna och bara väntar på att få 
producera snö med vårt nya snökanon-
system så fort det blir kallt igen, sa han i 
slutet av november.

Och personalens optimismen var be- 
fogad. Vid årets slut var det full fart i 
både pister och längdspår. Det stod också 
klart att det gamla försäljningsrekordet 
för säsongskort slagits med råge.

UPPLEVA OCH GÖRA

Redan den 2 november var det full vinter 
på Granbergets topp. Där föll nederbörden 
som tre decimeter snö, medan det mesta 
kom som regn i centrala Leksand.
Foto: Åsa Rydell

Skidanläggningens hjärta, det nya snökanonsystemet, blev klart för test under hösten 2016. Foto: Markus Andersson
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Uppleva och göra

Biblioteket satsade 
på språkträning
Leksands bibliotek tog flera viktiga 
initiativ för att möta den stora gruppen 
asylsökande som kom till kommunen i 
slutet av 2015. Bland annat köptes böcker 
på lätt svenska, tvåspråkiga böcker och 
CD-skivor med språkträning. Biblioteket 
gjorde det också möjligt att läsa 4 000 
tidningar på över 60 olika språk. En 
annan uppskattad aktivitet var språk-
stugan som arrangerades varje måndag 
i samarbete med Studiefrämjandet. Där 
fick asylsökande och nyanlända möjlig- 
het att träffa svenskar, bland annat bib-
liotekets personal, för att lära sig prata 
vardagssvenska.

Leksands bibliotek i dalatoppen
Leksands bibliotek och biblioteksfilialen 
i Insjön fortsätter att ligga i dalatoppen 
när det gäller antalet utlån per invånare 
och år. Medan leksingarna i genomsnitt 
gör drygt tio lån per person gör genom-
snittssvensken drygt sex lån. Även bland 
barnen ligger Leksand i topp.

Biblioteket redovisar även annan impo- 
nerande statistik. Under året besökte 
drygt 132 000 personer något av biblio- 
teken som tillsammans hade öppet 382 
dagar och de svarade på drygt 12 000 
frågor vid informationsdisken eller via 
mejl, sms och telefon. Huvudbiblioteket 
hade 16 utställningar under året och 
Insjöns filial fyra.

Ny vandringsled i 
historisk gruvmiljö
Allt fler vandringsleder etableras och 
exponeras på olika sätt i Leksands 
kommun. I september 2016 invigdes 
vandringsleden Järnfyran i historiskt 

intressanta områden öster om Insjön. 
Järnfyran tar besökaren förbi två större 
gruvfält, Svedjegruvorna och Sommar- 
bergets gruvor, samt bland annat Stål- 
gruvan och Predikstolsgruvorna. Vand-
ringsleden har kommit till i ett samar-
bete mellan Åhls hembygdsförening och 
Leksands kommun. Leden kompletterar 
den fem kilometer långa Gruvvandring-
en i Solberga som har funnits sedan 
1970-talet.

Majstången i Gropen blev 
en båtmast
Majstången i Gropen brukar kallas 
Sveriges längsta majstång. Men 2016 
ersattes den gamla granstammen av en 
något kortare stång tillverkad i massivt 
limträ.

– Så nu får vi kanske nöja oss med att 
säga Sveriges majstång istället för Sve-
riges längsta majstång, säger enhetschef 
Hasse Carlström som beställde stången.
Limträstången var dubbelt så dyr att 
tillverka jämfört med att ta ett nytt träd 
från skogen, men förhoppningen är 
att den ska hålla åtminstone 25–30 år, 
vilket är dubbelt så länge som en tradi-
tionell stång. 

KULTUR OCH BIBLIOTEK 
 2016 2015 2014

Bibliotek
Antal:
Lån/invånare 10,3 10,5 10,1
Lån/invånare 
i Dalarna  6,7 6,9
Lån/invånare 
i Riket   6,4 6,7
Utställningar 29 26 32
* T.o.m. 31 oktober 2016.

Kultur
Antal besök 
Museum 27 400 21 130 1 508
Kulturhuset 136 987 130 447 130 119

Hasse Carlström beställde Gropens första 
majstång tillverkad i limträ. 
Foto: Magnus Rolands

*

Säsong 15/16 14/15 13/14

Besök 16 883 - 15 538
Öppetdagar 98 - 70

GRANBERGSBACKEN

 2016 2015 2014

Antal besök

Sporthallen 80–85 000 80–85 000 80–85 000

Simhallen* 96 000 94 000 94 000

*Exkl. elever och besökare till sporthallen. 

LEKSANDSHALLEN
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Kulturnatta blev en 
färgstark folkfest
För sjätte året i rad dukades ett dignande 
bord av färgstarka kulturella inslag i 
centrala Leksand den första lördagen i 
september. I år kunde besökarna välja 
bland hela 132 programpunkter på 
rekordmånga scener. Ett nytt och upp- 
skattat inslag var Sommarlands Blå 
tåget som åkte runt i centrum. Att hjälpa 
till att måla Kulturnatta-tavlan var också 
en väldigt uppskattad programpunkt, 
liksom den avslutande konserten med 
Viktoria Tolstoy i Leksands kyrka.

Du kan läsa om fler av sommarens 
evenemang på sidorna 48–49. 

Sommarfokus på kurbitsen
Sommarens utställning på Kulturhuset 
- Länge leve kurbitsen! Från folklig 
tradition till samtidsdesign - innehöll 
konst och konsthantverk från ett stort 
antal konstnärer. Utställningen visade 
många av de konstföremål, figurer och 
formexperiment som kurbitsen gett 
upphov till under de senaste hundra 
åren. Utställningen skildrade också hur 
dagens kurbits fortsätter att växa och 
frodas. 

Vägskäl med nyanlända 
konstutövare
Förflyttningar och den rörliga människan 
var temat i Vägskäl som 2016 fick namnet 
Transition. Hand i hand med konstut-
ställningen arrangerades workshops, 
samtal och föreläsningar som i vanlig 
ordning gjorde Vägskäl till en mötes-
plats för konstskapare från olika delar 
av världen. Totalt deltog 14 svenska och 
internationella konstnärer.

Den här gången samarbetade Lek-

sands kulturhus med Konst i Dalarna 
som drev ett projekt för att identifiera 
och skapa kontakt med nyanlända 
konstutövare i länet. Kommunens 
grundskolor erbjöds ett anpassat 
program. Parallellt med utställningen 
arrangerades en satellitutställning i 
Ludvika konsthall. Under våren 2017 
visas Vägskäl i sin helhet på Meken i 
Smedjebacken.

Fortsatt stark frilufts- och 
idrottskommun
Leksands kommun har varit en av 
landets tio bästa friluftskommuner 
ända sedan Naturvårdsverket började 
sin jämförelse 2010. 2016 avancerade 
kommunen från en nionde till en sjunde 
plats. Den nybyggda Länken mellan 
Granberget och Källan, det nybildade 
naturreservatet Fjällberget och alla nya 
informationsskyltar och vägvisare i 
skogen är viktiga förklaringar till avan-
cemanget.

Leksand fortsätter också att vara en 
av landets bästa idrottsstäder, enligt 
bland annat SVT Sport. 2016 kom Lek-
sand tia i SVT:s ranking, mycket tack 
vare hockeylagets bragdartade åter-
komst till SHL.

Fortsatt renovering 
av Leksandshallen
Renoveringen av Leksandshallen fort-
satte 2016. Den här gången renoverades 
idrottslärarnas två arbetsrum och det 
sista av totalt fem omklädningsrum, 
medan ett omklädningsrum byggdes om 
till konditionsrum.

Under 2017 avslutas renoveringen 
som inleddes 2014.

Nytt utegym vid Källan
Under hösten byggde fritidsavdelning-
en ett utegym vid Källan i Källberget. 
Gymmet består av sex stationer och är 
ett bra komplement till den hinderbana 
som redan finns på platsen. Källan är 
ett uppskattat motionsområde där flera 
idrottsföreningar bedriver sin verksam-
het. Källan är också ett viktigt område 
för det tätortsnära rörliga friluftslivet.

Lugn julhysteri, julkalendrar 
och svartstick
Konstnären och silversmeden Karin 
Ferners sommarutställning blev en 
braksuccé för Leksands kulturhus 2015. 
Därför var glädjen stor när Karin Ferner 
antog Kulturhusets utmaning att följa 
upp succén med en exklusiv julutställ-
ning 2016. Den här gången tog hon sig 
an vintern och julens stora symboler på 
sitt alldeles speciella sätt och Kultur-
huset kunde stolt bjuda in till ”en lugn 
julhysterisk utställning i en anda av 
återbruk”.

Karins jul var en av tre utställning-
ar som visades i Kulturhuset från 
november till januari. Övriga två var 
vandringsutställningen Julkalendrar 
1958–2016 och Svartstick – i Anna 
Hådells anda.

UPPLEVA OCH GÖRA

Karin Ferner bjöd på en exklusiv julutställ-
ning i Kulturhuset 2016. 
Foto: Ingela Sannesjö

Sommarlands Blå tåget var ett av flera uppskattade nya inslag under Kulturnatta. 
Foto: Ryan Garrison
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Länsmannen
Vad: Nybyggnation av 15 lägenheter
När: April 2016 - april 2017
Vem: Leksandsbostäder AB

Sparbankens fastighet
Vad: Renovering
När: Augusti - december 2016
Vem: Leksands sparbank

Snedkanten
Vad: Nybyggnation av 64 lägenheter
När: Byggstart 2017
Vem: Leksandsbostäder AB

Södra brofästet
Vad: Rivning av inköpta 
fastigheter. Ska ge plats för 
omkring 100 nya lägenheter
När: Detaljplan klar 2017
Vem: Leksands kommun

Rosens lada
Vad: Nybyggnation av 10 lägenheter
När: Sommaren 2016 - sommaren 2017
Vem: Nils Skoglund AB

Majstångsplatsen och
södra Leksandsvägen
Vad: Etapp fyra av centrumutvecklingsplanen
När: 1 september 2016 till 1 juni 2017
Vem: Leksands kommun

Leksandsbron
Vad: Renovering
När: 1 maj 2016 till 30 april 2017
Avstängd för biltrafik hösten 2016
Vem: Leksands kommun

Södra Leksandsvägen
Vad: Byte av VA-ledningar i samband med 
etapp fyra av centrumutvecklingsplanen
När: September - december 2016
Vem: Dala vatten och avfall AB

Sparbanksgatan, Bygatan 
och västra Norsgatan
Vad: Etapp tre av centrumutvecklingsplanen
När: 1 september 2015 till 11 juli 2016
Vem: Leksands kommun

Siljans konditori
Vad: Utökad uteservering
När: Klart våren 2016

KFUM LEIF
Vad: Bygge av skatepark
När: 2016-2017

Coop
Vad: Totalrenovering
När: Klart maj 2016

Excel
Vad: Ombyggnation i etapper
När: 2016-2017

Korstäppan
Vad: 28 lägenheter
När: 2017

Ejendals
Vad: Höglager
När: 2017?

Leksands folkhögskola
Vad: Utbyggnad av lägenheter
När: Sommaren 2017

Abris sjö- och snöservice
Vad: Nya lokaler för försäljning, lager och verkstad
När: 2016

BYGGA, BO OCH MILJÖ

Leksands kommun, eller något av 
kommunens bolag, står för omkring en 
tredjedel av beloppen som investeras. 
Främst rör det sig om upprustning av 
gator och torg och byggnation av nya 
bostäder. Resten, omkring 200 miljoner 
kronor, står ett antal privata aktörer för.

– Det är mycket glädjande med så 
många och stora privata satsningar. 
Det är ett tecken på att vi är en attraktiv 
kommun där många vill vara med och 
satsa, säger samhällsutvecklingschef 
Åke Sjöberg.

Byggboom i centrala Leksand under 2016
En sällan skådad byggboom drog igång i centrala 
Leksand under 2016.

Under ett par år framåt väntar investeringar på 
långt över 300 miljoner kronor i olika byggnads-
projekt.
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Byggboom i centrala Leksand under 2016
Förarbete från kommunen
Enligt Åke Sjöberg är byggboomen ett 
kvitto på att kommunen har gjort ett bra 
förarbete.

– Det är många kuggar som ska passa 
in i varandra för att ge framgång - och 
dit börjar vi komma. Som kommun har 
vi arbetat fram en tydlig linje i vår över-
siktsplan, vision, bostadsförsörjnings-
plan och centrumplan vilket är en styrka 
och en förutsättning för att kunna göra 
dessa stora satsningar, säger han.

Storsatsning på bostäder
För att uppnå kommunens vision på    
18 000 invånare år 2025 behövs 500 nya 
villor och 600 nya lägenheter. I den nya 

bostadsförsörjningsplanen tar kommu-
nen höjd för utvecklingen. Målsättningen 
är att möjliggöra byggnation av 500 
lägenheter och 300 villor på kommunal 
mark samt 100 lägenheter och 200 villor 
på privat mark fram till år 2020.

Under 2020–2025 är planen att fort- 
sätta skapa förutsättningar för byggna-
tion av lägenheter, villor och radhus i 
Leksand och Insjön och satsa på små-
skalig förtätning med villor i byarna för 
att nå tillväxtmålet fram till 2025.

Satsar över en halv miljard
Leksandsbostäder AB har som mål att 
bygga 20–30 nya lägenheter per år fram 
till 2025. Byggnationen beräknas kosta 

300–450 miljoner kronor. Samtidigt 
behöver Leksands kommun investera 
i ny infrastruktur för uppskattningsvis 
250 miljoner kronor.

Fördubblat antal bygglov
Under 2016 ökade det totala antalet 
bygglovsärenden. Bland annat bevil-
jades bygglov för 18 nya bostadshus, 
vilket var mer än en fördubbling jämfört 
med året innan.

– Men det är fortfarande långt ifrån 
visionen om 50 nya bostadshus per år, 
konstaterar myndighetschef Jonas Slars.

Under året pågick också arbetet med 
14 detaljplaner, varav fyra blev klara och 
kunde fastställas.

Foto och grafik: Magnus Rolands
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Bygga, bo och miljö

Vattholmsskären blir natur-
reservat efter examensarbete
Gymnasieeleven Eric Marcus fick stor 
uppmärksamhet för sitt examensarbete 
om Vattholmsskären i Siljan. Först vann 
han Svenska juniorvattenpriset, sedan 
fick han representera Sverige i den 
internationella finalen av Stockholm 
Junior Water Prize 2016. Eric vann inte 
den gången, men hans prisbelönta kart-
läggning av växt- och djurlivet på skären 
lade grunden för det naturreservat som 
ska bildas i området 2017.

Allt började när kommunens naturvår-
dare Staffan Müller besökte Erics klass. 
Han presenterade idén om ett natur- 
reservat och bad klassen om hjälp. Eric 
nappade på utmaningen, ägnade ett oräk- 
neligt antal timmar i båt och på skären 
för att kartlägga växter, insekter, fiskar 
och fåglar. Bland annat noterade han 
havsörn, kustvadare, havstrut och silltrut.

– De är fåglar som inte hör hemma 
i en insjö utan är havsfåglar. Det visar 
att Vattholmsskären är en unik marin 
miljö, säger Staffan Müller som är både 
stolt och imponerad över Erics insats.

40 oljetunnor bärgades ur älven
I december 2016 bärgade Leksands 
kommun ett stort antal oljetunnor som 
dumpats i älven strax nedströms Insjö-
bron i Insjön. Tunnorna upptäcktes av 
Dykarklubben Masen i samband med 
kampanjen Älvstädar-SM i augusti. 
Först upptäcktes ett 15-tal tunnor på 
fem-tio meters djup, men när bärg-
ningsarbetet hade pågått en vecka var 
40 tunnor (!) bärgade. Tunnorna var 
mycket rostiga och sköra och hade san-
nolikt legat länge på platsen. De inne-
höll olja och möjligen andra kemikalier.

Kommunen polisanmälde dumpning-
en och en miljöåklagare kopplades in 
på fallet. Kommunen valde ändå att stå 
för bärgningen som bara i december 
kostade skattebetalarna nära 700 000 
kronor.

Ytterligare ett 15-tal tunnor identifie-
rades och ska bärgas till våren 2017. 
 
Viltstängsel skyddar fäboden 
från svin
Förr betade djuren fritt i Ljusbodarna. 
Sommaren 2016 stängslades fäboden 
in för att hålla vildsvinen ute från den 
unika miljön.

– Nya tider kräver andra lösningar. 
Det här är förhoppningsvis rätt tillvä-
gagångssätt för att hålla efter de stora 
arealer med betes- och slåttermark som 
ett stort antal markägare har öppnat 
upp under senare år, säger kommune-
kolog Åsa Rydell.

Fäbodlaget, kommunen, Skogsstyrel-
sen och länsstyrelsen har alla samarbe-
tat för att röja och stängsla in fäboden.

Dalarnas bästa miljökommun 
– i år igen
I snart tio år har miljöaktiviteterna 
i Sveriges kommuner jämförts och 
rankats av tidningen Aktuell hållbarhet. 
Leksands kommun fortsätter att vara 
Dalarnas bästa miljökommun, vilket 
2016 räckte till en 84:e plats bland lan-
dets 290 kommuner.

– Vi är nöjda med att rankas etta i 
länet, men det är egentligen en bisak 
i sammanhanget. Det viktiga är att 
fortsätta förbättra vårt miljöarbete. Vad 
vi faktiskt åstadkommer är det som 
avgör, säger samhällsutvecklingschef 
Åke Sjöberg.

40 fulla oljetunnor bärgades ur älven ned-
ströms Insjöbron. 
Foto: Dykarklubben Masen
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Naturvårdsarbetet, energieffektivi- 
seringarna och förmågan att väga in 
miljöaspekter i kommunens olika 
verksamheter är kommunens starkaste 
sidor. Större användning av alternativa 
drivmedel, mer samordnade resor och 
hårdare upphandlingskrav skulle för-
bättra kommunens resultat ytterligare.

Hjälp oss begränsa 
lupinernas framfart
Lupinerna är visserligen vackra – men 
de bidrar till en artfattigare värld. 
Därför drog Leksands kommun igång 
projektet Varning för lupiner 2015. Då 
handlade projektet om att sprida infor-
mation om hur effektivt lupinerna kon-
kurrerar ut våra traditionella ängsväxter 
och även på sikt hotar svampar, fjärilar 
och andra insekter.

Sommaren 2016 fortsatte projektet 
med en kartläggning av lupinernas land-
vinningar längs vägarna i kommunen. 
I grova drag visade den att det är färre 
lupiner i nordöstra Leksand. Där är 
det också lämpligt att påbörja bekämp-
ningen av lupiner för att få fram goda 
exempel på insatser och åtgärder.

– Kring samhällena Siljansnäs, Insjön 
och Leksand är det generellt mycket 
lupiner. Där kan man tydligt se mönst-
ret hur lupinerna rymt från trädgårdar 
ut i vägkanten och sedan fått spridning 
vidare längs vägarna, säger kommun- 
ekolog Åsa Rydell.

Lieslåtter gav artrik äng 
i Tällberg
Det är toppklass på artsammansättning-
en av både växter och svampar på Stor- 
ängen i Tällberg - åtminstone ur ett dala- 
perspektiv. Det visar den botaniska in-
ventering som genomfördes innan slåt-
tern och den kartläggning av svamparter 
som gjordes efter slåttern 2016.

Storängen har hävdats med bete och 
lieslåtter på gammalt vis sedan 2004. 
Kommunen, som har skötselansvaret för 
området, anlitade en entreprenör inför 
sommaren 2016. Det fina resultatet   
motiverar en fortsatt skötsel på gammalt 
vis. Framöver kommer slåtterarbetet att 
ske i samarbete med länsstyrelsen.

Samhällsutveckling 
– en ny sektor
Den 1 september 2016 bildades den nya 
sektorn samhällsutveckling. Sektorn 
består av avdelningarna kultur, fritid, 
näringsliv, myndighet, strategisk plane-
ring och avdelningen för plan, karta och 
mät. Sektorn har drygt 100 anställda 
och leds av sektorchef Åke Sjöberg.

Den nya sektorn bildades för att för-
bättra områden där kommunen halkat 
efter i olika jämförelser, till exempel den 
låga rankingen för företagsklimat, miljö- 
och hälsoskydd och serveringstillstånd. 
Omorganisationen ska också ge kommu-
nen bättre förutsättningar att fortsätta 
vara en högt rankad frilufts-, idrotts- 

och miljökommun. En annan fördel med 
omorganisation är att verksamheter som 
arbetar utåtriktat samlas i en sektor och 
att all myndighetsutövning renodlas och 
samlas i en avdelning.

Projekt för att stärka 
Skallskogs fäbodar
Skallskogs natur- och kulturmiljövärden 
ska bevaras och fäboden ska stärkas som 
besöksmål. Det är ambitionen med det 
LONA-projekt* som kommunen startat 
i samarbete med Skallskogs fäbodlag och 
fäbodbrukaren Land Alice Gustafsson. 
Under 2016 påbörjade fäbodlaget en 
studiecirkel, de tog fram information 
till en rundvandring, röjde fägator och 
stigar och ordnade en parkeringsplats. 
Projektet fortsätter under 2017.

*LONA står för Lokala naturvårds-
satsningen och är ett statsbidrag från 
Naturvårdsverket.

Vattholmsskären mitt i Siljan blir naturreservat tack vare gymnasieeleven Eric Marcus examensarbete. Foto: Eric Marcus

Skallskogs fäbodar. Foto: Åsa Rydell
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Renoveringsprojektet 
som påverkade alla

I maj 2016 inleddes ett mycket omfat-
tande renoveringsprojekt som berörde i 
princip alla kommuninnevånare. Anrika 
Leksandsbron, en pulsåder mellan 
Åkerö och Noret, totalrenoverades för 
att hålla i ytterligare minst 30 år.

Betongskador och sliten yta
Till grund för beslutet att renovera bron 
låg en skadeinventering och en omfat-
tande broutredning. De visade att den 
91 år gamla betongkonstruktionen hade 
mycket fina hållfasthetsvärden och att 
träpålarna i fundamenten hade mycket 
goda materialegenskaper. Samtidigt 
hade bron många betongskador och en 
betongyta som måste behandlas för att 
inte brytas ner ytterligare.

Renovering från pontoner
Renoveringen startade på brons under-
sida. Under sommaren renoverades ett 
brovalv åt gången. Arbetet genomfördes 
i huvudsak från flytande pontoner på 
älven. Sjötrafiken kunde passera, men 
hela tiden var ett valv helt eller delvis 
blockerat av pontoner.

Det var också möjligt att gå under 
bron under hela renoveringstiden, både 
under norra brofästet vid Solvändan och 

under södra brofästet vid Se människan- 
stigen.

Öppet för gående
Den 29 augusti inleddes renoveringen 
av brobanan. Då stängdes bron av för 
biltrafik. Under avstängningen hölls 
minst en trottoar alltid öppen för gående, 
där kunde även cyklar och mopeder 
ledas fram. Biltrafiken leddes om via 
riksväg 70. Vid såväl norra som södra 
riksvägsinfarten etablerades tillfälliga 
rondeller.

Under tiden bron var avstängd åtgär-
dades också korsningen Leksandsvägen- 
Norsgatan som en del av centrum- 
utvecklingsplanens fjärde etapp.

Avstängd i max 100 dagar
Planen var att bron skulle vara avstängd 
under max 100 dagar (som längst till 
den 11 december), men redan i slutet av 
september stod det klart att både funda- 
ment och fogar var i bättre skick än 
väntat. Det gjorde att körbanan kunde 
asfalteras istället för att beläggas med 
slitbetong.

– Den förändringen sparade mycket 
tid. Men våra entreprenörer gjorde också 
ett väldigt välplanerat och bra jobb. 

Anrika Leksandsbron totalrenoverades under 2016.
Bland annat var bron helt avstängd för biltrafik 
från den 29 augusti till den 9 november då bron 
smygöppnades igen. Lördagen den 12 november blev 
det officiell återinvigning.
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Dessutom inträffade i princip inget 
oförutsett, säger samhällsutvecklings-
chef Åke Sjöberg.

Eloge till bilister och handlare
Åke Sjöberg är tacksam för det tålamod 
som såväl trafikanter som handlare 
visade under avstängningstiden. Redan 
den 9 november smygöppnades bron för 
biltrafik och lördagen den 12 november 
arrangerade kommunen och handlarna 
en festlig invigning med tal, musik, 
veteranbilar och specialerbjudanden i 
butikerna.

Vikt- och hastighets- 
begränsningar
När bron öppnade igen fick inga fordon 
tyngre än 3,5 ton passera. Hastigheten 
begränsades också till 30 km/h.

Från hösten 2016 drog Dalatrafik om 
alla linjer som tidigare trafikerat bron. 
De flesta linjerna ska angöra en ny håll-
plats på Leksandsvägen mellan Coop 
och ICA. Hållplatsen blir klar under 
våren 2017.

Renoveringen av bron blev i det 
närmaste klar under hösten 2016. Några 
mindre efterarbeten ska vara klara 
senast den 30 april 2017.

Renoveringen inleddes 
på brons undersida. 
Foto: Magnus Rolands

Den 29 augusti stängdes 
brobanan av för biltrafik. 
Foto: Magnus Rolands

Redan den 27 oktober 
asfalterades körbanan 
och den 9 november 
kunde bron öppnas mer 
än en månad tidigare 
än planerat. 
Foto: Magnus Rolands

Den 12 november åter- 
invigdes bron med bland 
annat en veteranbils- 
parad. 
Foto: Marika Sernfält
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Trafik och infrastruktur

Säkrare trafik runt Åkerö skola
Med hjälp av ett statligt stöd kunde 
kommunen genomföra ett antal säker-
hetsåtgärder i trafikmiljön runt Åkerö 
skola under hösten. Den största föränd-
ringen gällde Gamla Siljansnäsvägen 
där gång- och cykelvägen flyttades till 
samma sida längs hela sträckan - från 
Granvägen i söder till Insjövägen i norr. 
Från Granvägen förbi skolans personal-
parkering byggdes en 2,5 meter bred, 
upphöjd trottoar med kantsten, medan 
sista biten mot Insjövägen markerades 
med en målad linje på befintlig körbana. 
Söderut förlängdes gång- och cykelvägen 
från korsningen Gamla Siljansnäsvägen/ 
Granvägen till Lisselbyvägen och vidare 
mot Källberget.

Nya busslinjer när bron stängdes
2016 stängdes Leksandsbron för all tung 
trafik. Det fick till följd att alla Dalatrafiks 
turer över bron togs bort. Stängningen 
innebar förlängd restid på cirka åtta 
minuter för de turer som tidigare tra-
fikerat bron. Negativa synpunkter från 
resenärerna har i stort helt uteblivit.

Samtidigt justerades busslinjerna i 
centrala Leksand så att alla bussar nu- 
mera åker medurs och stannar vid två 
hållplatser. Under 2017 etableras en helt 
ny hållplats längs Leksandsvägen nära 
infarten till Coop-parkeringen.

Ny snabbladdningsstation 
för elbilar
En ny snabbladdningsstation för elbilar 
invigdes på Limsjöänget vid Leksands 
norra infart i juni. På bara drygt en kvart 
kan man ladda batteriet till 80 procent 
med den nya snabbladdaren. Stationen 
beställdes och bekostades av kommunen, 

men byggdes av Dala Energi. Totalt finns 
fem laddningsstationer i kommunen - 
en på Hjultorget i Insjön, två i Leksand 
och två vid varsitt hotell i Tällberg.

Ny asfalt på Insjövägen
I september byttes beläggningen längs 
Insjövägen ut mellan korsningen i 
Moskogen och rondellen vid Leksands-
bron. Det tog en dag att fräsa bort 
vägbanans ytskikt. En vecka senare fick 
vägen ny beläggning. Beläggningsarbetet 
var det mest omfattande under 2016.

Ny, riktad belysning i Kyrkallén
Den gamla belysningen längs Kyrkallén 
i centrala Leksand byttes ut under hösten. 
I samband med bytet riktades ljuset om 
från bilvägen till gång- och cykelvägen 
längs Kyrkalléns södra sida. Liknande 
förändringar har gjorts på flera platser i 
kommunen under senare år.

– Filosofin är enkel, det är viktigare 
att gång- och cykelvägarna är belysta 
än bilvägarna, säger trafikingenjör Lars 
Lindblom. Och på bilvägarna belyser vi 
i första hand konfliktpunkter så som över- 
gångsställen, passager och korsningar.

Beslut om ansvaret för 
enskilda vägar
Kommunen är beredd att fortsätta sköta 
driften av de enskilda vägarna (till 
exempel snöröjning, grushyvling och 
vägslåtter), däremot ska investeringarna 
(till exempel vägförstärkningar och 
asfaltering) betalas av vägarnas ägare, 
det vill säga alla fastighetsägare. Det är 
en del av innebörden i kommunfullmäk-
tiges beslut från september 2016 om 
att starta en genomförandeprocess där 
ägarnas ansvar för de enskilda vägarna 

En av de nya gång- och cykelvägarna vid 
Åkerö skola. Foto: Lars Lindblom
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ska klargöras och främjas. Sju av nio 
partier stod bakom beslutet. Under 
hösten bildades en arbetsgrupp som 
ska leda processen. Arbetet beräknas ta 
många år.

Säkrare och tryggare gc-väg
Gång- och cykelvägen mellan Edshult 
och Moskogen blev både säkrare och 
tryggare 2016. Förutom dikning och 
ny asfalt gjordes hastighetsdämpande 
förhöjningar för biltrafik där gc-vägen 
korsar bilvägar. Sträckan fick också ny 
belysning. Vid tunneln under Insjö- 
vägen förstärktes belysningen på båda 
sidor. Ett skogsparti längs sträckan har 
gallrats kraftigt för förbättrad sikt och 
ökad trygghet. Åtgärderna har utförts 
som en del av projektet ”Säkrare skol-
vägar”.

Etappvis utveckling av centrum
En stor vattenläcka i korsningen Bygatan- 
Leksandsvägen försenade centrumut- 
vecklingens tredje etapp ett par veckor. 
När etappen var klar i mitten av juni 
2016 hade västra Norsgatan, Sparbanks- 
gatan och en del av Bygatan åtgärdats. 
Övergångsställena hade förtydligats, 
trottoarerna breddats och marken höjts 
så att butiksentréerna blivit mer till-
gängliga. Utanför Sparbanken skapades 

ett mindre torg, vid konditoriet byggdes 
en mindre mötesplats och i korsningen 
mellan Sparbanksgatan och Norsgatan 
byggdes Norets första rondell.

I samband med renoveringen av Lek-
sandsbron i september (se sidan 44–45) 
inleddes centrumutvecklingens fjärde 
etapp. Den innebar ombyggnation av 
Majstångsplatsen, södra Leksandsvägen 
och en del av västra Norsgatan fram till 

Leksandsbrons norra fäste. Norsgatan 
blev klar och kunde öppnas för trafik 
samtidigt som Leksandsbro i november. 
Södra Leksandsvägen, däremot, var av- 
stängd hela hösten då Dala Vatten och 
Avfall AB passade på att byta ut de gamla 
vatten- och avloppsledningarna längs hela 
sträckan. Arbetet pausades i samband 
med jul- och nyårshelgen. Den fjärde 
etappen ska vara klar till sommaren 2017.

I samband med centrumutvecklingens tredje etapp föddes Norets första rondell. I början rådde viss osäkerhet om hur man skulle köra 
genom den nya korsningen... 
Foto: Magnus Rolands

Centrumutvecklingens fjärde etapp gäller Norsgatan, södra Leksandsvägen och Majstångs- 
platsen. Foto: Magnus Rolands
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Under maj till september hade besö- 
kare och kommuninvånarna ett gediget 
program med både nya och återkom-
mande evenemang att välja från (se 
sidan 49). 

I juli gjorde festivalen Putte i parken 
succé. Under tre dagar besökte cirka 
25 000 personer gratisfestivalen. 

– Människor jag mötte under helgen 
var helt lyriska och vi är mycket nöjda 
med både besöksantalet och samarbetet 
med arrangören, säger Linda Hjerpe.

Satsningen på Putte i parken är en 
del i kommunens strategi för att stärka 
Leksand som evenemangskommun.

– Historiskt har Leksand varit en 
given spelplats för turnerande artister 
och vi har under flera år aktivt arbetat 
för att återta den positionen. Putte i 
parken är en viktig del i utbudet som vi 
vill bjuda kommuninvånarna på, säger 
Per Strid, näringslivschef.

Nyheter: Hundar och spelmän
En populär nykomling bland evene-
mangen var den stora internationella 
hundutställning som Dalarnas kennel-
klubb bjöd in till på Siljansvallen i juni. 

Totalt deltog 5 000 människor och 
2 500 hundar.

– Kennelklubben flög in domare från 
hela världen, så det här var ett riktigt 
stort evenemang. Vi hoppas att det bli 
årligen återkommande, säger Linda 
Hjerpe.

En annan välbesökt och uppskattad 
premiär var Leksands spelmansstämma, 
som tog plats vid hembygdsgårdarna 
den första helgen i juli.

”Ingenting är omöjligt”
2015 tog kommunstyrelsen beslut om 
en ny evenemangsstrategi, med målet 
att Leksand ska utvecklas till och befäs-
ta sin position som Dalarnas främsta 
evenemangsort. Kommunstyrelsen till- 
satte samtidigt ett evenemangsråd, som 
håller en kontinuerlig kontakt med 
externa arrangörer och finansiärer.  
Evenemangsrådet har också ansvaret 
för kommunens evenemangsbudget.

– Det är oerhört kul att vår strategi 
kring evenemang börjar få effekt. Jag 
tror att ett framgångsrecept är vårt nära 
samarbete mellan ett antal avdelningar 
med olika nyckelroller. Vi har inställ-

Gratisfestivalen Putte i parken lockade stor publik, 
BAO fick Gropen att dansa och 2 500 hundar ställdes 
ut på Siljansvallen. Sommaren 2016 var det fler 
evenemang i Leksand än på många år. 

– Det är oerhört kul att vår strategi kring evenemang 
börjar få effekt, säger kommunens evenemangslots 
Linda Hjerpe.

”Den bästa evenemangs- 
sommaren på många år”

2 500 hundar tävlade i hundutställningen 
Leksand dog show på Siljansvallen. 
Foto: Eric Böwes
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ningen att ingenting är omöjligt och vi 
har lyckats få till en bra dialog med våra 
arrangörer, säger Linda Hjerpe.

Kommunens satsningar 
på evenemang
Totalt satsar Leksands kommun runt 
två miljoner kronor årligen på olika 
evenemang. Merparten av pengarna går 
till kommunens fem egna evenemang 
(midsommar i Leksand, Kulturnatta, 
valborgsfirandet i Leksand, national-

dagsfirandet och Leksands julmarknad). 
Genom en särskild evenemangsbudget 
bidrar kommunen också till en rad olika 
evenemang som Medeltidsmarknaden, 
Leksandsrundan, Insjödagen, Lissjul, 
Himlaspelet med flera. Även Dalhalla 
får stöd av kommunen.

– Satsningen på evenemang ligger helt 
i linje med Leksands kommuns vision 
och den bidrar starkt till att öka attrak-
tionen av att bo och besöka Leksand, 
säger Per Strid.

Evenemang sommaren 2016
14–15/5 Trädgårdsmässa på Långbers
26–29/5 Medeltidsmarknaden
6/6 Nationaldagsfirande i Gropen
18–19/6 Hundutställning, Siljansvallen
18–19/6 SM i Mountainbikeorientering
24/6 Midsommar i Gropen
24/6 Logdans, Hembygdsgårdarna
24–25/6 Midsommerfest, Tegera arena
24–25/6 Bengts Tivoli vid Paradplatsen
2/7 Siljansrodden
2/7 Spelmanstämma vid 
 Hembygdsgårdarna
7–10/7 Hundutställning med 
 Dalarnas Dreverklubb
14–16/7 Putte i Parken vid 
 Hembygdsgårdarna
21–24/7 Sparbanksspelen (friidrott)
23/7 Himlaspelet i Gropen
18–24/7 Barnteater på Hildasholm
27/7 BAO i Gropen
3/8 CCW-crusing i Leksand
5/8 Hasse och Lotta
6/8 Tällberg halvmarathon
6–7/8 Varpatävlingar
8–14/8 Leksandsrundan
11–14/8 Sons of Krökbacken
18/8 Leksands centrum Loop
20/8–24/9 Bondens marknad
3/9 Kulturnatta

Sean Banan fyllde festivalområdet vid Hembygdsgårdarna under gratisfestivalen Putte i parken. Foto: Daniel Eriksson.

Över 100 barn trampade i Leksandsrundans barnlopp den 12 augusti. Foto: Erica Sterner. 
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15 507 = näst högsta 
befolkningssiffran någonsin
Leksands kommun är på väg att slå 
befolkningsrekord. Vid slutet av 2016  
bodde 15 507 personer i kommunen, 
vilket är den näst högsta årssiffran     
någonsin efter rekordåret 1997 då in- 
vånarantalet var 15 532 personer.

Leksands kommun ökade sin befolk- 
ning med hela 181 personer under 2016. 
Det är den kraftigaste befolkningsök-
ningen sedan kommunen tog emot ett 
stort antal flyktingar från Bosnien i 
början av 1990-talet. Även 2016 hade 
invandringen, precis som i många andra 
kommuner, en avgörande betydelse för 
den snabba ökningen.

Kommunen har länge haft en in- och 
utflyttning på cirka 800 personer per 
år. 2016 flyttade hela 944 personer till 
kommunen, medan 742 flyttade ut. 
Kommunens strategi är att bromsa 
utflyttningen ytterligare genom att göra 
kommunen allt attraktivare att bo i.

– Med 2016 års tillväxt och den ökade 
bostadsproduktionen så är målet 18 000 
invånare 2025 fullt realistiskt, säger 
näringslivschef Per Strid.

Kraftigt avancemang för 
Leksands företagsklimat 
Leksand klättrade hela 70 platser när 
företagsklimatet i Sveriges 290 kommu-
ner rankades av organisationen Svenskt 
näringsliv 2016. Leksands kommun 
landade på plats 105 i landet och en 
tredjeplats i Dalarna.

Rankingen innehåller totalt 18 fak-
torer som bedöms och viktas. Leksand 
förbättrade sitt resultat på nästan alla 
områden. Tillämpning av lagar och regler 
samt service till företag var ett par 

områden där förbättringen var tydlig. 
Näringslivschef Per Strid pekar på två 
andra områden som förbättrats: medias 
och allmänhetens attityder.

– Rankingen bygger till två tredjede-
lar på just attityder och vad företagare 
tycker om företagsklimatet. Det ger ett 
rätt stort genomslag i den fråga som 
summerar det allmänna omdömet om 
Leksands företagsklimat, och där klätt-
rar vi hela 91 platser i år, säger han.

Premiär för Leksands 
näringslivsvecka
För första gången arrangerade Leksands 
kommun en samlad vecka med fokus på 
näringslivet. 8–11 mars erbjöds företa-
gare och intresserade av näringslivsfrågor 
att delta i olika aktiviteter, så som före- 
tagsbesök, frukostträff och föreläsningar.

– Syftet är att stärka näringslivet i 
kommunen och skapa PR kring våra 
företag. Planen är att detta ska bli ett 
årligen återkommande arrangemang, 
säger Per Strid, näringslivschef.

300 deltagare var med vid de totalt 
tretton olika aktiviteterna under veckan. 
Samtliga aktiviteter filmades för webben 
och sågs i realtid eller efteråt av 550 
personer. Veckan avslutades sedan med 
en företagarfest, som lockade 150 perso-
ner. Företagarfesten arrangerades av 
företagarföreningarna i Gagnef, Leksand 
och Rättvik. Sammanlagt tog närmare 
1 000 personer del av Leksands närings-
livsvecka 2016.

Stor satsning på årets 
yrkesmässa 
Den 29 september arrangerade kommu-
nens skola-arbetslivsgrupp en yrkes-
mässa för högstadie- och gymnasie- 

Näringsliv och arbete

Till Yrkesmässan 2016 kom 1 200 elever 
från tre kommuner och träffade 32 företag 
och 105 yrken! Foto: Björn Ingvarsson
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ningar som har betydelse för Leksands 
kommun, säger Linda Hjerpe, evene-
mangslots. 

Förutom kommunen kan även arran- 
görer, föreningar och företag som 
bedriver aktiviteter som skapar besöks-
anledningar i Leksand annonsera på 
skärmen.

Arbetskraftsförsörjningen 
– en utmaning
Allt fler företag och offentliga företag 
har svårt att rekrytera. Tillgång till 
arbetskraft är ofta direkt avgörande 
för att skapa tillväxt och ge bra service. 
Arbetsförmedlingen har under flera år 
kommit med rapporter som visar att vår 
kommun är på väg att få ont om arbets-
kraft. Prognoserna visar att Leksands 
kommun måste uppnå en befolknings-
mängd på runt 18 000 invånare för att 
klara arbetskraftsförsörjningen.

Det går bra för företagen 
i Leksand
Listan Värdebarometern, som görs av 
konsultföretaget Valuation AB, beskri-

ver hur de svenska små- och medelstora 
företagen mår och hur deras värde-
tillväxt utvecklas. Analysen bygger på 
fyra grundläggande kriterier: de ska 
vara aktiebolag, ha 1 – 49 anställda, 
en nettoomsättning som överstiger 
250 000 kronor men understiger 92 
miljoner kronor (10 miljoner euro) samt 
ha registrerat minst tre bokslut hos 
Bolagsverket. 

I Leksand är det 137 företag som upp-
fyller kriterierna och som därmed enligt 
värderingsmodellen har påvisat en för-
måga att skapa vinster, god tillväxt samt 
en vilja att återinvestera i företaget och 
därmed skapar en grogrund för framti-
da tillväxt. Utanför värderingsmodellen 
hamnar Leksands största företag som 
också visar på bra tillväxt.

Tillsammans har de genererat en 
tillväxt mellan åren 2014 till 2015 med 
9,7 procent. 

– Analysen visar att många företag i 
kommunen går bra och det är tredje 
året i rad som vi kan visa samma tillväxt- 
takt i de här företagen, säger närings-
livschef Per Strid.

eleverna för tredje året i rad. Målet är 
att inspirera eleverna inför deras fram- 
tida yrkesval och studier.

– Vi står inför stora pensionsavgångar 
och vi behöver få elever att förstå att de 
kan bo kvar i vår kommun om de vill 
och att det finns jobb här, säger Anneli 
Morberg, samordnare för skola-arbets-
livsgruppen.

Leksands kommun var den största 
utställaren på mässan, med 46 yrkesre-
presentanter i en stor monter. Där fick 
eleverna bland annat göra ett digitalt 
yrkestest.

– Det finns många roliga, intressanta 
och viktiga arbeten att jobba med hos 
oss på Leksands kommun och det vill vi 
visa, säger Lisa Widén, HR-strateg.

Ljusskylt ska locka besökare
I maj satte näringslivsavdelningen upp 
en permanent LED-skärm vid riksväg 
70 vid den södra infarten till Leksand.

– Den ska hjälpa oss att stärka plats-
varumärket Leksand både som kommun 
och plats. Den ska marknadsföra eve-
nemang, aktiviteter och besöksanled-

Leksands kommun är på väg att slå befolkningsrekord. 2016 bodde 15 507 personer i kommunen, vilket är den näst högsta befolknings-
siffran någonsin. Foto: Daniel Eriksson. 
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Leksands kommuns medarbetare är 
våra viktigaste ambassadörer! Vi värnar 
om medarbetarna i organisationen 
samtidigt som vårt fokus även ligger 
på framtidens medarbetare – som vi 
genom strategisk kompetensförsörjning 
vill attrahera att arbeta hos oss.

Den demografiska utvecklingen, med 
stora pensionsavgångar, både lokalt och 
nationellt, gör att Leksands kommun 
behöver behålla och rekrytera ny kom-
petens till organisationen. Detta gäller 
både på kort och på lång sikt. Under året 
har den kortsiktiga kompetensförsörj-
ningen bestått av att rekrytera rätt kom-
petens till de vakanser som uppkommit 
samt till sommarvikariaten. Många av de 
personer som har haft sommarvikariat 
har ställt sig positiva till att återkomma 
vilket innebär att kommunen får en god 
vikarietillgång för framtida behov.

Fokus på kompetensförsörjning
Vi ser våra ungdomar och studenter som 
en viktig grupp för vår framtida kom-
petensförsörjning. Vi har utökat vårt 
deltagande i den lokala yrkesmässan, 
anordnat studiebesök och praktikplatser 
för högskolestudenter och åttonde- 
klassare.

En annan viktig grupp ur ett kompe-
tensförsörjningsperspektiv är kommu-
nens nyanlända. Genom vårt beman-
ningscentrum har flera nyanlända 
kommit ut i arbete.

En annan del i det strategiska kom-
petensförsörjningsarbetet är ett projekt 
som startats med fokus på vårt arbets- 
givarvarumärke.

Vår värdegrundsbaserade 
organisationskultur
En stor del i att säkra kompetensförsörj-
ningen på både kort och lång sikt är att 
behålla de medarbetare som redan finns 
i verksamheten. När våra medarbetare 
trivs och utvecklas på sina arbetsplatser 
märks detta och kommer till nytta för 
dem vi finns till för. Det skapar också en 
ökad stolthet hos våra medarbetare. 

Vi fortsätter att satsa på vår värdegrund 
samt medarbetar- och ledarskapet. Det är 
människorna i organisationen som skapar 
och upprätthåller den kultur som finns.

Arbetet med värdegrunden har fort-
satt med att alla medarbetare i kom-
munens olika sektorer har tagit fram 
gemensamma beteenden för de olika 
värdegrundsområdena. Läs mer om 
värdegrunden på sidan 11.

Vi har engagerade, glada och stolta medarbetare som 
varje dag bidrar till ett ännu bättre Leksand. 

Vi erbjuder våra medarbetare en gemensam värde-
grund, fortlöpande medarbetar- och ledarutveckling, 
fokus på en god arbetsmiljö och varierande friskvårds-
aktiviteter. 

Leksands kommun 
– en attraktiv arbetsplats

»En annan viktig grupp 

ur ett kompetensför- 

sörjningsperspektiv är 

kommunens nyanlända. 

Genom vårt bemannings-

centrum har flera nyan-

lända kommit ut i arbete«
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Medarbetarskap
Under 2016 har den planerade medar-
betarskapsutvecklingen påbörjats ute 
i arbetsgrupperna. Fokus är på arbets-
glädje och medarbetskap, som är viktiga 
delar för att behålla våra medarbetare 
och attrahera nya medarbetare till vår 
organisation.

Ledarskap
Under 2016 har ett pilotprojekt för 
ledarutveckling genomförts. Denna 
ledarutveckling innebär att våra chefer 
förses med verktyg i vardagen för att 
kommunicera kommunens uppdrag och 
förtydliga arbetsgruppens mål, skapa 
tillit och förtroende i arbetsgruppen och 
öka dialog och feedback.

Utöver ledarutveckling utbildar vi 
kontinuerligt våra chefer i bland annat 
arbetsrätt, mål- och uppdragsdialog och 
resultat- och uppföljningssamtal (tidiga-
re lön- och medarbetarsamtal). Under 
året har även fyra chefsfrukostar och 
två längre ledarforum genomförts, med 
fokus på aktuella frågor i verksamheten.

Arbetsmiljö, hälsa och 
friskvård 
En god arbetsmiljö skapas när ledare 
och medarbetare tillsammans verkar för 
en trygg och säker arbetsplats. Vi säker- 
ställer en god arbetsmiljö genom att 

fortlöpande utbilda chefer och skydds-
ombud i arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar 
aktivt med rehabilitering utifrån målet 
att förebygga sjukdom och olycksfall.

Sjukfrånvaron under 2016 var 7,28 
procent av ordinarie arbetstid, vilket 
är en ökning jämfört med 2015 (7,06 
procent).

Under 2016 genomfördes träffar med 
hälsoinspiratörerna samt en grundkurs 
för nya hälsoinspiratörer. Syftet är att ge 
hälsoinspiratörerna ökade kunskaper om 
hälsa och friskvård, så att de kan inspi-
rera andra och vara till hjälp för chefen i 
arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Leksands kommun arbetar aktivt med 
friskvårdssatsningen Hälsosam. Syftet 
är att öka medarbetarnas medvetenhet 
kring förbättrad hälsa och livsstil. Under 
året erbjöds kommunens medarbetare 
flera olika friskvårdsaktiviteter, såsom 
mediyoga, mjukyoga, vattengympa, 
utomhusträning, spinning, innebandy, 
motionslopp samt föredrag i aktuella 
ämnen. Hälsosam har som mest haft   
20 pass per vecka vilka alla medar- 
betarna har fått delta gratis på. Med-
arbetare i Leksands kommun har haft 
möjlighet att köpa olika träningskort till 
Leksandshallen för ett reducerat pris. 
Personalklubben i Leksands kommun 
(PiLK) har under 2016 blivit en del av 
Hälsosam.

Andelen medarbetare i olika ålders- 
kategorier i % av totalt antal medarbetare

 2016 2015 2014

20–29 år 8% 8% 7%
30–39 år 16% 15% 15%
40–49 år 28% 29% 28%
50–59 år 30% 31% 32%
60–67 år 18% 17% 18%

 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro, 
samtliga anställda i % 7,28 7,06 6,26
Sjukfrånvaro, 
sammanhängande 
tid 60 dgr eller mer 47,53 52,38 49,15
Total sjukfrånvaro 
för kvinnor 8,06 7,44 6,83
Total sjukfrånvaro 
för män 4,66 5,67 4,13
Total sjukfrånvaro 
för åldersgruppen 
29 år eller yngre 9,51 6,5 3,13
Total sjukfrånvaro, 
åldersgruppen 
30–49 år 6,53 6,89 6,66
Total sjukfrånvaro, 
åldersgruppen 50 år 
eller äldre 7,57 7,28 6,49

SJUKFRÅNVAROSTATISTIK

 2016 2015 2014

Kvinnor 85,8% 86,0% 85,9%
Män 91,8% 90,9% 90,4%
Totalt 87,1% 87,0% 86,8%

GENOMSNITTLIG 
SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Långtidsfriska/medarbetare med max 
5 sjukdagar: 48% (53,35% 2015)
Antal sjukdagar per person: 21,1 dagar 
(21,85 dagar 2015).

Tillsvidareanställda 1.196 st
Andel Kvinnor 953 st
Andel Män 243 st
Visstidsanställda 139 st

ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA

Arbetad tid 1.914.705 timmar
Varav övertid  11.532 timmar
Frånvarotid 481.858 timmar
Frånvarotid i % av arbetad tid 25,20%

Det är viktigt för vår långsiktiga kompetensförsörjning att unga ser kommunen som en 
intressant arbetsgivare. I februari varje år får därför alla kommunens åttondeklassare    
information om kommunen som arbetsgivare. De får även träffa yrkesrepresentanter, 
göra ett yrkestest och ha två dagars praktik. Foto: Jessica Dalman
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Årets resultat 
Det ekonomiska resultatet för 2016 
uppgick till 37,8 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar 4,5 procent (%) av 
skatter och allmänna statliga bidrag och 
innebär att budgeten för året, 11,9 mkr, 
överträffades med 25,9 mkr.  

Med årets resultat uppgår det ge-
nomsnittliga överskottet för perioden 
2014-2016  till 4,6%. För planperioden 
2015-2019 uppgår det genomsnittliga 
överskottet med årets resultat och in-
klusive budgeterade resultat kommande 
år till 2,6%. Det långsiktiga målet är att 
resultatet under en femårsperiod i ge-
nomsnitt skall uppgå till 3% av skatter 
och bidrag. För perioden 2015-2019 
har ett lägre mål om 2,0% överskott av 
skatter och allmänna statliga bidrag och 
utjämning beslutats utifrån kommande 
ekonomiska utmaningar under perioden. 
Huvudsakliga förklaringar till det goda 
resultatet är:

• Lägre pris- och lönekompensation 
än budget och något lägre pensions-
utbetalningar än budgeterat. Total 
resultateffekt 15,4 mkr.

• Fortsatt tillämpning av det nya regel-
verket för komponentredovisning av 
anläggningsregistret för samtliga nya 
investeringar under året har gett lägre 
årliga avskrivningar än budget, en 
avvikelse motsvarande 7,7 mkr.

• Under bokslutsarbetet har även vissa 
feluppsättningar upptäcks i ekonomi- 
systemet. På grund av dessa finns en 
risk för att avskrivningarna för de 
äldsta posterna gällande gator och 
vägar kan vara för låga. Eventuella 
avvikelser kommer att justeras under 
2017.

• Positivt finansnetto genom lägre rän-
tekostnader med anledning av mycket 

låga räntenivåer vid omläggning av 
lån och för rörliga lån samt erhållen 
återbäring från Kommuninvest eko-
nomisk förening, avvikelse 4,7 mkr.

• Något lägre (-2,6 mkr) generella 
statsbidrag och skatteintäkter än 
budget. Men ett ej till fullo (4,3 mkr ) 
utnyttjat generellt extra statligt bidrag 
med anledning av flyktingsituationen 
per december 2015 och disponibelt 
även under 2016, har inneburit ett 
sammantaget överskott av skatter och 
bidrag mot budget med 1,7 mkr. 

Sammanfattningsvis innebär detta, 
även om årets resultat är tillfredsstäl-
lande, att resultatet fortsatt till viss del 
består av poster av engångsnatur.  Det 
betyder att kommunen måste fortsätta 
sträva efter att upprätthålla de beräkna-
de årliga driftbudgetramarna i syfte att i 
första hand nå beräknad strukturårsjus-
terad standardkostnad för kommunen. 
Detta är viktigt inte minst för att klara 
de stora demografiska utmaningarna. 

Verksamheternas intäkter 
och kostnader 
Skatteintäkterna och de statliga generella 
bidragen ska räcka till finansiering av 
den löpande driftverksamheten, avsätt- 
ningar till framtida pensionsåtaganden, 
räntor och avskrivningar. Det är därför 
av avgörande betydelse hur nettokost-
naderna för driftverksamheten utveck-
las i förhållande till skatter och bidrag. 
Om nettokostnaderna ökar snabbare än 
skatter och bidrag försämras kommu-
nens ekonomi, behovet av lånefinan-
siering ökar och handlingsfriheten be-
gränsas. En sådan utveckling är mycket 
allvarlig och på sikt ohållbar. 

Driftkostnaderna för kommunens 
verksamheter uppgick till 802,0 mkr 

Ekonomi

»Det ekonomiska resultatet 

för 2016 uppgick till 

37,8 miljoner kronor«
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netto rensat för jämförelsestörande 
poster, vilket är en ökning med 40,6 mkr 
eller 5,3% jämfört med 2015. Under 
2016 ökade konsumentprisindex (KPI) 
med 1,0%. Ökningen av kostnaderna 
kan till största delen hänföras till sek-
torn för lärande och stöd som en följd av 
ökade volymer. 

Avskrivningarna är oförändrade 
jämfört med föregående år. Det är en 
betydligt mindre ökning än budgeterat. 
Orsaken är främst tillämpning av det 
nya regelverket för komponentredovis-
ning av anläggningsregistret för samt-
liga nya investeringar under året, vilket 
har gett lägre årliga avskrivningar.

Vissa gemensamma poster undantas 
från budgeten för sektorernas verksam- 
heter, då de på kort sikt inte kan påverkas 
av budgetansvariga eller stör jämförelser 
över tid. Det är försäljningar och avvikel-
ser mellan kalkylerade påslag för personal- 
omkostnader och faktiska kostnader för 
arbetsgivaravgifter och pensioner. 

Den totala avvikelsen mot budget 
för sektorerna är -1,5 mkr eller -0,2% 
rensat för jämförelsestörande poster, 
det vill säga driftbudgeten hölls inte helt 
för helåret. Nettokostnadernas andel 
av skatter och generella bidrag för året 
uppgick till 95,7%, vilket delvis får till-
skrivas den jämförelsevis mycket höga 
skattetillväxten och målsättningen att 
sammantaget nå närmare den beräkna-
de standardkostnaden för förvaltning-
ens verksamheter inom vård, skola och 
omsorg. Däremot ökade nettokostna-
derna något mer än skatter och bidrag 
jämfört med 2015. 

Nedan redovisas större ekonomiska 
avvikelser per sektor jämfört med budget:

Politik och kommunledning
För politiken är resultatet 1 mkr bättre 

än budget. Det beror framförallt på att 
kommunstyrelsens reserv på 0,6 mkr 
inte har nyttjats. Lägre arvodes- och 
lönekostnader påverkar positivt med 
0,5 mkr. Överförmyndarens kostnader 
blev 0,2 mkr högre än budget, på grund 
av kostnader för familjehem samt högre 
arvoden än budgeterat. 

För kommunledningen blev den 
totala avvikelsen -0,4 mkr. 3 mkr till 
Dala Energi bokfördes som ett bidrag 
istället för som en investering som det 
hade budgeterats som. Självrisken på 1 
mkr för branden på Åhls Barnakademi 
påverkar negativt, samt högre medlems-
avgifter till regionen och Sveriges kom-
muner och landsting på totalt -0,6 mkr. 
De positiva avvikelserna mot budget var 
1 mkr för vakanser och övriga lönerela-
terade poster, 1 mkr lägre kostnad för 
Leksandsbostäder AB:s förvaltnings-
uppdrag tack vare mindre behov av 
snöröjning, samt att konsultkostnaderna 
understeg budget med 0,8 mkr. 

Verksamhetsstöd och service
Sektorn uppvisar lägre kostnader för 
personal jämfört med budget med 
anledning av vakanser, sjukskrivningar 
och föräldraledigheter. En negativ avvi-
kelse mot budget avseende datalicenser 
i och med att nya Microsoftlicenser har 
anskaffats ger -0,7 mkr. Avvikelse mot 
budget är brutto +2,2 mkr och netto 
+0,6 mkr efter intern vidarefakturering 
av överskott inom kost och städ inom 
förvaltningen.

Lärande och stöd
Totalt redovisar sektor lärande och 
stöd ett underskott på -5,5 mkr vilket 
motsvarar en avvikelse på -1,7% mot 
budget. Verksamheterna inom lärande 
och stöd redovisar följande nettoavvi-

 Bokslut Budget Avvikelse

Sektorernas nettokostnad

Politik och 
kommunledning 67,6 68,3 0,7

Verksamhetsstöd och 
service 41,8 42,4 0,6

Lärande och stöd 342,4 336,9 -5,5

Vård och omsorg 262 264,9 2,9

Samhällsbyggnad 71,6 71,4 -0,2

Summa 785,4 783,9 -1,5

BOKSLUT 2016, mkr

   2016

  Utfall Budget

Nettokostnad   
Revision  0,7 0,7
Överförmyndare  1,7 1,5
Valnämnd  0,0 0,0
Jävsnämnd  0,1 0,1
Individnämnd  0,1 0,1
Hjälpmedelsnämnd  0,0 0,0
Vuxenutbildningsnämnd  0,0 0,0
Socialtjänstnämnd  0,0 0,0
Krisledningsnämnd  0,0 0,0
Språktolkförmedlingsnämnd 0,0 0,0

NÄMNDKOSTNADER, mkr
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kelse mot budget: sektorchef +0,3 mkr, 
individ- och familjeomsorgen -2,3 mkr, 
förskolan +0 mkr, grundskolan -4,3 mkr, 
gymnasieskolan -0,2 mkr, vuxenutbild-
ningen +1,0 mkr och musikskolan +0 mkr. 

Redovisad nettoavvikelse för individ- 
och familjeomsorgen beror dels på höga 
personalkostnader inom HVB-verk-
samheten (hem för vård och boende), 
dels på höga kostnader för placeringar 
av bland annat ensamkommande barn 
samt ökade kostnader för ekonomiskt 
bistånd och konsulter i socialtjänsten. 
Positiv nettoavvikelse återfinns under 
integrationsenheten. Under första halv-
året 2016 anställdes ett stort antal boen-
dehandledare till den egna HVB-verk-
samheten till följd av det stora antalet 
anvisningar av asylsökande ensamkom-
mande barn (EKB) under hösten 2015. 
Yttre faktorer såsom gränskontroller, 
brand i planerat HVB-hem och problem 
med omplacering av asylsökande en-
samkommande barn är anledningen till 
de höga personalkostnaderna. 

Redovisad nettoavvikelse under grund- 
skolan består av kostnader för skolskjuts, 
administrationskostnader och höga per-
sonalkostnader främst kopplat till elever 
i behov av särskilt stöd. Under vårter-
minen 2016 bussades ett 50-tal asylsö-
kande elever från förskoleklass upp till 
årskurs 6 från Leksand till Insjöns skola 
på grund av platsbrist på de centrala 
grundskolorna, och under höstterminen 
har högstadieelever bussats från Siljans- 
näs till Åkerö skola. Grundskolans 
administration har avvikit från budget 
under året. Det beror dels på mer per-
sonal, men främst på att omkostnader 
som berör administrationen har under-
skattats i budgetplaneringen.

Redovisad nettoavvikelse under vuxen- 

utbildningen består på ersättningar för 
ett stort antal SFI-elever (svenska för 
invandrare) och ett statligt bidrag för 
interkommunala ersättningar.

Vård och omsorg
Det ekonomiska utfallet 2016 uppgår 
till 262,0 mkr i nettokostnader. Jämfört 
med budget innebär det en avvikelse om 
+2,9 mkr, vilket motsvarar 1,1%.  En av 
de viktigaste orsakerna till den positiva 
avvikelsen består i ett lägre antal hem-
tjänsttimmar hos kund än budgeterat, 
en differens som motsvarar 2,4 mkr i 
kostnader. Volymen utförda hemtjänst-
timmar har minskat något jämfört med 
2015 samtidigt som det budgeterade 
antalet timmar hade lagts på en högre 
nivå 2016. En annan betydande orsak 
är att kundintäkterna har varit 1,4 mkr 
högre än budget.     

Personalkostnaderna har totalt inom 
sektorn för vård och omsorg överstigit 
budget med 2,1 mkr. Kostnader för 
övertidstimmar utgör en stor förklaring 
till detta. Kostnader till följd av sjuk-
frånvaro uppgår till 5,3 mkr, vilket är 
0,3 mkr över budgeterad nivå. 

Avdelningarna ordinärt boende och 
särskilt boende visar negativa budgetav-
vikelser medan LSS-avdelningen (Lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) och HSR-avdelningen (hem-
sjukvård) visar plus mot budget. Inom 
särskilt boende har extra personal satts 
in under perioder av året. På grund av 
en omlokalisering inom LSS-avdelning-
en där ett gruppboende stängdes under 
sommaren har personalkostnaderna 
sjunkit under andra halvåret. Inom 
HSR-avdelningen är låga personalkost-
nader en följd av att frånvaro inte har 
ersatts, delvis på grund av svårigheter 
att rekrytera timvikarier.  

De största investeringsutgifterna un-
der året har gällt införandet av ett nytt 
verksamhetssystem och iordningställan-
det av en ny lokal för LSS på Fiskgatan 
i Leksand.

Vård och omsorg har under hela 2016 
fokuserat på systematiska uppföljningar 
av verksamheterna när det gäller både 
ekonomi och kvalitetsresultat. Genom 
regelbundna möten med enhetscheferna 
har verksamheterna utvecklats. En stor 
del av arbetet har handlat om att för-
enkla och förbättra processer och detta 
har medverkat till det positiva ekono-
miska resultatet.  

Arbetssättet med systematisk 
uppföljning har resulterat i minska-
de kostnader och högre kvalitet. Inga 
besparingsåtgärder har vidtagits under 
året förutom att vissa anpassningar och 
effektiviseringar av verksamhet gjorts 
efter behov. Kunderna och de boende 
har fått en ökad kvalitet i verksamheten 
utan att kostnaderna har ökat nämn-
värt.   

Arbetssättet är också ett led i att 
säkerställa att verksamheterna har de 
resurser att tillgå som behövs inför 
kommande utmaningar och behov. 

Samhällsutveckling 
Sektorn har haft högre antal ärenden 
om bygglov samt lägre fakturering 
avseende avloppstillsyn än budgeterat. 
Granberget har haft bra försäljning och 
når upp till årets budgeterade intäkter. 
Bostadsanpassning bidrar till med en 
positiv avvikelse mot budget. Kostna-
der för busstrafik som varit högre än 
budgeterat. Extraordinära händelser 
så som sanering av oljefat i Insjön och 
försäljning av tomter påverkar resulta-
tet. Avvikelse mot budget inom sektorn 
är -0,2 mkr.
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Koncernen
Resultat för kommunkoncernen uppgår 
till 43,5 mkr där 37,8 mkr gäller primär-
kommunen och 5,7 mkr bolagen. Årets 
resultat före bokslutsdispositioner, 
bolagsskatter och koncernkonsolide-
ring, uppgår för Leksandsbostäder AB 
till 7,5 mkr och för Leksand Vatten AB 
till -1,1 mkr. 

Koncernen har sammantaget genom-
fört nettoinvesteringar för 172 mkr un-
der 2016, där kommunen stått för 81,8 
mkr och bolagen för 90,2 mkr. För de 
närmast kommande åren bedöms finnas 
ett fortsatt stort investeringsbehov både 
i primärkommunen och i bolagen. Sär-
skilt stora bedöms investeringsbehoven 
bli gällande nybyggnationer av bostäder 
och idrottsanläggningar samt satsningar 
i ny infrastruktur.  

God ekonomisk hushållning 
– balanskrav
Kommunerna ska enligt kommunalla-
gen ha en god ekonomisk hushållning. 
Det innebär främst att intäkterna ska 
vara högre än kostnaderna, det så kall-
lade balanskravet. Om balanskravet inte 
uppfylls för ett visst räkenskapsår skall 
det negativa resultatet helt regleras un-
der de kommande tre åren. Vid avstäm-
ning av balanskravet finns lagar och 
riktlinjer där det framgår vilka poster 
som inte ska räknas in vid avstämning 
av balanskravet. Kommunen har infört 
resultatutjämningsreserv (RUR) vilket 
möjliggör att reservera överskott för 
att utjämna intäkter under en konjunk-
turcykel. Möjligheten till avsättning 
till RUR avgörs av en balanskravsut-
redning, där justeringar främst görs 
för realisationsvinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar. Kommunen 

Enhet Försäljning Borgen

 Fordringar Skulder Köpare Säljare Givare Mottagare

Kommunen 12,8 4,6 67,1 4,7 462,0

Leksands- 
bostäder AB 4,6 11,2 3,4 66,0  265,3

Leksand 
Vatten AB  1,6 1,3 1,1  173,1

Dala Vatten 
och Avfall AB      23,6 
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har inte några underskott att täcka från 
tidigare år. 

Årets resultat efter balanskravsjus-
teringar uppgår till 37,6 mkr, motsva-
rande 4,5% av skatter och bidrag. Av 
uppnått årets resultat efter balanskrav-
sjusteringar föreslås 29,2 mkr avsättas 
till resultatutjämningsreserv (RUR) för 
kommande års behov. Avsättningen 
sker utöver överskottsnivån 1% av skatter 
och generella statsbidrag, utifrån att en 
positiv soliditet inräknat pensionsskul-
den redovisad som ansvarsförbindelse, 
uppnåtts för året. 

Årets resultat på 37,8 mkr innebär, 
utifrån en uppräkning av eget kapital 
i bokslutet mot konsumentprisindex 
att det egna kapitalet har värdesäkrats. 
Som tidigare beskrivits är det ekono-
miska målet satt till ett överskott på 
minst 2% av skatter och bidrag under en 
femårsperiod. De goda resultaten 2014-
2016 hjälper till att väga upp tidigare 
års sämre resultat, men ska målet klaras 
i framtiden krävs överskott på motsva-
rande 3% av skatter och bidrag. 

Uppföljning, kontroll 
och styrning
En viktig del av den interna kontrollen 
och verksamhetsstyrningen är regel-
bunden uppföljning och hög prognos-
säkerhet för att vid avvikelser kunna 
vidta åtgärder i tid. Den månadsvisa 
uppföljning och prognosgivning av verk-
samheternas driftkostnader som skett 
löpande under 2016 har fortsatt bidragit 
till att höja kvaliteten i styrningen och 
gett ökade möjligheter att vidta aktiva 
åtgärder i tid för att förhindra en nega-
tiv ekonomisk utveckling. 

Jämförelser mot andra kommuner 
vad gäller ekonomiskt och verksamhets-
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mässigt utfall ställt mot bland annat 
beräknade standardkostnader, har 
även under 2016 gett nya insikter och 
kunskaper om möjliga förbättringar 
och pekat på utvecklingsområden för 
kommunen. Utvecklingen de senaste 
åren har varit positiv och inneburit att 
Leksands kommun relativt sett minskat 
sina nettokostnader ställt mot struk-
tursårsjusterade standardkostnader i 
jämförbara kommuner och jämfört med 
länets övriga kommuner.

Utvecklingsarbete för ständiga för-
bättringar och effektiviseringar inom 
hela förvaltningen kommer fortsatt att 
drivas och utvidgas inom ramen för 
kommunens systematiska kvalitetsar-
bete. Kommunens kvalitetsutvecklings-
grupp har som uppdrag att utveckla 
kommunens övergripande verksamhets-
styrning i riktning mot målstyrning och 
ett kontinuerligt utvecklat processför-
bättringsfokus.

Det kommer att satsas på ytterligare 
utvecklingsarbete och effektivisering av 
ekonomistyrningsrutiner under 2017, 
bland annat med ett fortsatt och utvid-
gat fokus på investeringsstyrning inklu-
sive fastighets- och exploateringsfrågor.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 
86,5 mkr inklusive under året tillstyrkta 
tilläggsanslag. Årets nettoinvesteringar 
uppgår till 81,8 mkr. Årets investerings-
budget netto uppgick till 116,8 mkr. 
Trots att en stor del av investerings-
budgeten inte användes så har ändå de 
stora projekten varit igång. 6 mkr av 
avvikelsen avser Åhls Barnakademi där 
arbetet fick avbrytas efter branden, 3 
mkr avser utbyggnation av bredband 
som bokfördes mot driften och ytterliga-

re 2 mkr budgetering för en skateramp 
som inte kommer att byggas av kommu-
nen utan betalas som drift 2017.

Större avvikelser under året är +4,2 
mkr för Granbergets utveckling, där 
projektet blir 4,1 mkr billigare än 
beräknat, centrumutvecklingen -4,2 
mkr där arbete tidigarelades men där 
totalbudgeten kommer kunna hållas, 
och Leksandsbron 4,2 mkr där delar av 
arbetet flyttats till 2017.

Årets investeringar har främst skett i 
fastigheter, gator och vägar, idrotts- och 
friluftsanläggningar samt i centrumut-
vecklingen. 

Årets största investeringar utgörs av 
Leksandsbron 16,9 mkr, centrumut-
vecklingsplanen Leksandsnoret 13,1 mkr  
och Granbergets skidanläggning 12,3 
mkr. Samtliga projekt löper över flera år 
men Leksandsbron och skidanläggning-
en väntas bli helt klara 2017. 

Vissa investeringar förväntas, givet 
beslut om tilläggsanslag, att genomföras 
under 2017. För åren 2017-2020 har 
högre investeringsnivåer planerats in än 
tidigare år. Det innebär ökade utma-
ningar att kunna matcha förväntade ni-
våer på driftresultatet med investerings-
takten, med målsättningen att undvika 
finansiering via ökad upplåning. 

Ekonomisk ställning 
– eget kapital och soliditet
Den sammanställda redovisningen för 
Leksands kommun omfattar kommunen 
samt de helägda bolagen Leksands-
bostäder AB och Leksand Vatten AB. 
I Leksand Vatten AB:s bokslut ingår 
bolagets ägarandel på 25% i Dala Vatten 
och Avfall AB. Kommunen har därut-
över ägarandelar i ett tiotal företag. 
Dessa tas inte med i den sammanställda 

»Av årets uppnådda resultat 

efter balanskravsjusteringar 

föreslås 29,2 mkr avsättas 

till resultatutjämnings- 

reserv (RUR) för kommande 

års behov«

Kommunen investerar bland annat i 
centrumutveckling i Leksand. Bilden visar 
majstångsplatsen, som blir klar under 2017. 
Illustration: Tema. 



59Leksands kommun • Årsredovisning 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

redovisningen eftersom kommunens 
inflytande inte anses vara väsentligt en-
ligt de riktlinjer som finns utarbetade. 
Företag med större ägarandelar är Dala 
Energi AB (20%) och Leksand Strand 
(10%). Redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär 
att det egna kapital som förvärvats 
vid anskaffningstillfället har elimine-
rats. Likaså har interna kostnader och 
intäkter liksom interna fordringar och 
skulder eliminerats. Kommunens (mo-
derns) redovisningsprinciper har varit 
vägledande vid upprättandet av den 
sammanställda redovisningen. 

Kommunens resultat på 37,8 mkr och 
bolagens resultat på 5,7 mkr innebär en 
god förstärkning av det egna kapitalet.  
Räknat per invånare uppgår det egna 
kapitalet 2016 till 30 058 kr för kom-
munen och 36 029 kr för koncernen, 
jämfört med 27 949 kr för kommunen 
och 33 634 kr för koncernen år 2015.

Pensioner intjänade i kommunen 
fram till 1998 skuldförs inte utan redo-
visas som en ansvarsförbindelse enligt 
gällande redovisningsrekommendatio-
ner. Om ansvarsförbindelsen inkluderas 
ger detta ett positivt eget kapital på 78,4 
mkr.  De intjänade pensionerna enligt 
ansvarsförbindelsen uppgår till 387,7 
mkr inklusive löneskatt.  I det egna 
kapitalet ingår 73,1 mkr som reserverats 
för att minska konsekvenserna av fram-
tida ökade pensionsutbetalningar.

Det egna kapitalet minskade kraftigt 
2004 som en konsekvens av ishallarnas 
överföring till Leksands IF Fastighets 
AB. Enligt beslut skall detta tillföras det 
egna kapitalet med 2,3 mkr under en 25 
års period och utgör en del av kommu-
nens ekonomiska överskottsmål. 

Det egna kapitalet har under de 

  
 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 37 762

- reducering av samtliga 
realisationsvinster -187

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 37 575

-reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv -29 195

Balanskravsresultat 8 380

BALANSKRAVSUTREDNING, tkr
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PENSIONSÅTAGANDE, mkr
  2016 2015 

Pensioner vilka redovisas 
som avsättning  36,1 31,5

Pensioner vilka redovisas 
som ansvarsförbindelse  387,7 396,6

Totalt  423,8 428,1

Vid byte av pensionsadministratör, har en 
total genomlysning gjorts. Det har då upp-
dagats felaktigheter, vilket berör både pen-
sionsavsättningarna som slår på resultatet 
och ansvarsförbindelserna.  
Medlen återanvänds i sin helhet i verksam-
heten, sk återlåning.

senaste fem åren ökat med 112,1 mkr 
(+32%) för kommunen. Framförallt är 
det kommunens resultat inklusive en-
gångsintäkter de senaste fyra åren som 
påverkat utvecklingen. Nedskrivning 
av anläggningstillgångar om 24,9 mkr 
i samband med att komponentredo-
visning i anläggningsregistret infördes 
2014 har dock reducerat ökningen av 
det egna kapitalet.  

Soliditet är ett mått på den finan-
siella styrkan och uthålligheten och 
mäts genom att ställa eget kapital mot 
tillgångarna. Kommunens soliditet är 
oförändrad från föregående år och är 
47%. Om även intjänade pensioner fram 
till 1998 räknas med som skuld och 
inte som en avsättning blir soliditeten 
fortsatt positiv, 8%, vilket innebär en 
förbättring med 5 procentenheter från 
föregående år. Det beror på en kom-
bination av ett starkt resultat och en 
minskad pensionsskuld. 

Koncernens soliditet har försämrats 
med -0,4 procentenheter till 36,7% 
under 2016. Det är första gången 
sedan 2012 som koncernens soliditet 
har försämrats. Detta som en följd av 
mycket höga investeringar inom kom-
munkoncernen och mindre gynnsamma 
resultat i bolagen. Soliditeten inklusive 
intjänade pensioner fram till 1998 för 
koncernen har däremot stärkts med 2,7 
procentenheter under året och uppgår 
vid årets slut till 11,2%. Detta beror på 
en minskad pensionsskuld. 

Det är mycket positivt att soliditeten 
inklusive pensionsskuld fortsatt förbätt-
rats under 2016. Särskilt viktigt är det 
att primärkommunens soliditet medräk-
nat pensionsskulden i ansvarsförbindel-
sen är fortsatt positiv. Genom detta har 
också möjlighet getts till en avsättning 
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av årets resultat till resultatutjämnings-
reserven. 

Målet om soliditetsförstärkning om 
2,3 mkr per år fram till år 2029 som 
kommunfullmäktige beslutat om har 
därmed uppnåtts även för år 2016.   
Likviditet och upplåning
Kommunen och koncernbolagen har 
ett gemensamt koncernkonto för att 
möjliggöra en sammanhållen likvidi-
tetsstyrning. En checkkredit om 50 mkr 
finns, där bolagens gräns satts till 7 mkr 
vardera. 

Likviditeten för koncernen har för-
sämrats med 18,9 mkr (17%) under året. 
Orsaken till detta är mycket höga inves-
teringsnivåer i både primärkommunen 
och bolagen, samt i primärkommunens 
fall ökade fordringar mot Migrations-
verket.  Trots ett fortsatt starkt kassa-
flöde från den löpande verksamheten i 
koncernen, ett bra resultat för primär-
kommunen och ökad belåning försäm-
rades därför likväl likviditeten. Det är 
första gången sedan 2010 som likvidite-
ten försämras för koncernen. 

Koncernens nettoinvesteringar har 
varit höga under hela 2000-talet. Det 
har främst investerats i infrastruktur, 
bostäder och fritidsanläggningar. Ge-
nom de lägre investeringsnivåerna un-
der åren 2013-2015 har möjlighet fun-
nits att finansiera samtliga investeringar 
utan ny upplåning. Den nyupplåning 
som skett under året beror i huvudsak 
på stora fordringar gentemot Migra-
tionsverket. 2016 års nettoinvesteringar 
uppgår till 81,8 mkr för kommunen och 
172,0 mkr för koncernen. 

Under sommaren och hösten 2016 
har kommunens likviditet ansträngts på 
grund av långa handläggningstider hos 
Migrationsverket avseende återsökta 

kostnader för asylsökande i kommunen. 
Det har inneburit att checkkrediten 
kontinuerligt och i ökande utsträckning 
har nyttjas under hösten. Kommunen 
har därför under september och oktober 
tagit upp två lån om totalt 31 mkr. Un-
der november och december togs lån på 
ytterligare 10 mkr, för att säkra likvidi-
teten till dess att de utestående ford-
ringarna i form av återsökta kostnader 
utbetalas.

Låneskulden uppgår vid årets slut 
till 230 mkr, vilket är en ökning med 
41 mkr, motsvarande 22% jämfört med 
2015. Det är den största ökningen sedan 
2011. För koncernen har låneskulden 
ökat med netto 72,2 mkr (12%) genom 
ökad upplåning i bolagen och pri-
märkommunen, låneskulden uppgår 
därmed till 673 mkr. Kommunen upp-
nådde 2015 Kommuninvests (ekono-
misk förening) lägsta riskvärde som en 
av 17 medlemskommuner. Även 2014 
uppnådde Leksands kommun lägsta 
riskvärde.

Kommande år föreligger stora inves-
teringsbehov både i kommunen och i 
bolagen, inte minst utifrån bostadsför-
sörjningsplanen 2016-2020. Planen 
innebär betydande nybyggnationer av 
bostäder och en omfattande utbygg-
nad av infrastrukturen, med bedömda 
investeringsvärden på mellan 550-700 
mkr. Planen är en betydelsefull del av 
kommunens utveckling men kommer 
också att innebära stora finansiella 
utmaningar för kommunkoncernen. 

Låneskulden i koncernen uppgår till 
43 398 kr per invånare 2016 mot 39 200  
kr per invånare 2015, vilket motsvarar 
en ökning på 10,7%. 

Genomsnittlig räntebindningstid i 
lånestocken är vid årets slut 2 år och 

genomsnittsräntan 0,97%. Den sänkta 
genomsnittsräntan beror främst på 
förmånligare räntelägen med anledning 
av lån med rörlig ränta, omläggning av 
lån till lägre ränta inklusive nollränta 
och negativ ränta. 

Kommunens skuldsättningsgrad 
ökade kraftigt 2004 som en följd av 
minskade tillgångsvärden och ökad 
upplåning. Därefter har kommunens 
och koncernens skuldsättningsgrad un-
der ett antal år ökat på grund av ökade 
investeringar kombinerat med mins-
kade driftöverskott, vilket lett till ökad 
upplåning. Trenden bröts med 2013 
års goda årsresultat, relativt sett lägre 
investeringsnivåer och finansiering med 
uteslutande egna medel. Under 2014 
och 2015 har utöver goda resultat även 
amorteringar av låneskulden kunnat 
ske, vilket lett till en minskning av 
skuldsättningsgraden.  Däremot tvinga-
des kommunen under hösten 2016 öka 
upplåningen på grund av betydande 
utestående fordringar mot Migrations-
verket avseende återsökta kostnader för 
asylsökande. Trots detta minskade kom-
munens skuldsättningsgrad exklusive 
ansvarsförbindelse till 52,6% från 53%. 
För koncernen ökade den från 62,9% till 
63,3%.
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Driftredovisning (mkr inkl. interna poster)

Investeringsredovisning (mkr)

 UTGIFTER 2016 INKOMSTER 2016 NETTO 2016 NETTO 2015 
 Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse

Fastigheter 16,4 24,3 7,9 0,1 0,0 0,1 16,3 24,3 8,0 12,4 11,4 -1,0

Gator, vägar och parker 20,0 26,0 6,0 0,1 0,0 0,1 19,9 26,0 6,1 4,5 24,1 19,6

Samhällsbyggnad och
näringsliv 23,8 19,9 -3,9 4,4 0,0 4,4 19,4 19,9 0,5 13,2 11,6 -1,6

Lärande och stöd
verksamhetsinvestering 5,1 7,0 1,9 0,0 0,0 0,0 5,1 7,0 1,9 4,4 5,7 1,3

Vård och omsorg
verksamhetsinvestering 2,7 2,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 2,7 2,4 -0,3 0,6 1,0 0,4

Fritid och kultur 15,6 21,9 6,3 0,1 0,0 0,1 15,5 21,9 6,4 6,4 12,3 5,9

Verksamhetsstöd 2,0 10,2 8,2 0,0 0,0 0,0 2,0 10,2 8,2 2,5 4,0 1,5

SUMMA 85,6 111,7 26,1 4,7 0,0 4,7 80,9 111,7 30,8 44,0 70,1 26,1

Exploateringsverksamhet 0,9 5,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,9 5,1 4,2 -0,3 1,9 2,2

SUMMA 
inkl exploateringsverksamhet 86,5 116,8 30,3 4,7 0,0 4,7 81,8 116,8 35,0 43,7 72,0 28,3

 KOSTNADER 2016 INTÄKTER 2016 NETTO 2016 NETTO 2015 
 Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse

Politik och kommunledning 120,6 110,6 -10 53 42,3 10,7 -67,6 -68,3 0,7 -64,5 -64,8 0,3

Verksamhetsstöd och service 140,3 141,6 1,3 98,5 99,2 -0,7 -41,8 -42,4 0,6 -39,7 -40,1 0,4

Lärande och stöd 529,3 484,4 -44,9 186,9 147,5 39,4 -342,4 -336,9 -5,5 -330,8 -331,7 0,9

Vård och omsorg 349,0 349,5 0,5 87,0 84,6 2,4 -262 -264,9 2,9 -264,1 -257,5 -6,6

Samhällsbyggnad 109,8 106,1 -3,7 38,2 34,7 3,5 -71,6 -71,4 -0,2 -72,4 -66,7 -5,7

SUMMA 1 249 1 192,2 -56,8 463,6 408,3 55,3 -785,4 -783,9 -1,5 -771,5 -760,8 -10,7

Avyttring anläggningstillgångar 3,7 0,0 -3,7 3,5 0,0 3,5 -0,2 0,0 -0,2 1,8 0,0 1,8

Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 54,1 57,5 -3,4   54,1 57,5 -3,4 57,5 57,5 0,0

Övriga intäkter 13,8 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 -12,3 0,0 -12,3 1,5 0,0 1,5

Avskrivningar 39,2 46,9 7,7 0,0 0,0 0,0 -39,2 -46,9 7,7 -37,8 -47,7 9,9

Pensioner, kalkylerade
personalomkostnader 169,3 174,7 5,4 150 140 10,0 -19,3 -34,7 15,4 -4,9 -30,1 25,2

SUMMA VERKSAMHETERNA 1 475 1 413,8 -47,4 672,7 605,8 66,9 -802,3 -808 5,7 -753,4 -781,1 27,7

FINANSIERING 

Skatteintäkter och bidrag 31,2 28,1 -3,1 869,3 850,7 18,6 838,1 822,6 15,5 796,2 794,7 1,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 4,8 3,1 1,7 4,8 3,1 1,7 2,3 4,0 -1,7

Finansiella kostnader 2,8 5,8 3,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 -5,8 3,0 -4,2 -7,6 3,4

TOTALT 1 509 1 447,7 -47,5 1 546,8 1 459,6 87,2 37,8 11,9 25,9 40,9 10,0 30,9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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 Not 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 263 819 197 050 180 926
Verksamhetens kostnader 2 -1 026 594 -919 251 -883 986
Avskrivningar  -39 229 -39 168 -37 467
Jämförelsestörande poster 3 -104 8 381 3 613
Verksamhetens nettokostnader  -802 108 -752 988 -736 914
Skatteintäkter 4 685 992 656 776 634 392
Generella statsbidrag och utjämning 5 152 014 139 401 137 720
Finansiella intäkter 6 4 849 2 228 2 291
Finansiella kostnader 7 -2 985 -4 323 -5 768

ÅRETS RESULTAT 8 37 762 41 094 31 721

 Not 2016 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Årets resultat  37 762 41 094 31 721
Justering för ej likviditets- 
påverkande poster 9 47 009 33 742 35 508
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital  84 771 74 836 67 229
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -51 831 -19 074 1 215
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter  -864 -827 -558
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -9 880 46 388 17 029

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  22 196 101 323 84 915

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella 
anläggningstillgångar  -85 668 -43 990 -58 376
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar  3 507 1 168 4 552
Investeringsbidrag  1 176  3 553
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -9 567 -5 000 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 25  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -80 960 -52 389 -55 271

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån  137 000 32 000 12 000
Amortering av långfristiga skulder  -96 000 -52 000 -32 000
Upplösning skuldbokförda inv  -1 523 -1 572 -1 474  
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  39 477 -21 572 -21 474

ÅRETS KASSAFLÖDE  -19 287 27 362 8 170
Likvida medel vid årets början  108 740 81 378 73 208 
Likvida medel vid periodens slut  89 453 108 740 81 378

Förändring av likvida medel  -19 287 27 362 8 170

Resultaträkning (tkr)

Kassaflödesanalys (tkr)

REDOVISNING
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TILLGÅNGAR Not 2016 2015 2014

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anl. 10 590 265 549 941 555 987 
Maskiner och inventarier 11 51 186 51 722 50 286
Summa materiella anläggningar  641 451 601 663 606 273
    
Finansiella anläggningar 12 66 857 66 882 57 315
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  708 308 668 545 663 588
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Exploateringsfastigheter och förråd 13 31 775 30 912 20 142
Fordringar 14 154 134 102 303 83 229
Kassa och bank 15 89 453 108 740 81 378
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  275 362 241 955 184 749
    
SUMMA TILLGÅNGAR  983 670 910 500 848 337

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
 
EGET KAPITAL 16   
Årets resultat  37 762 41 094 31 721 
Resultatsutjämningsreserv  60 508 31 313    
Övrigt eget kapital  367 698 355 937 355 529
    
SUMMA EGET KAPITAL  466 106 428 344 387 250
    
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar till pension  17 36 120 31 485 35 281
    
SUMMA AVSÄTTNINGAR  36 120 31 485 35 281
    
SKULDER    
Långfristiga skulder 18 260 481 219 828 241 351
Kortfristiga skulder 19 220 963 230 843 184 455
    
SUMMA SKULDER  481 444 450 671 425 806
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER  983 670 910 500 848 337
 
PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har 
tagits upp bland skulderna eller 
avstättningarna 20 387 668 396 614 423 661 
Övriga ansvarsförbindelser 21 462 201 431 467 398 891

Balansräkning (tkr)
REDOVISNING
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8 Årets resultat
 Årets resultat enligt resultaträkningen 37 762 41 094 31 721 
 Avgår: samtliga realisationsvinster -187 -1 819 -4 372
 Resultat enligt balanskrav 37 575 39 275 27 349

9 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
 Justering för avskrivningar 39 229 39 168 37 467 
 Justering för utrangeringar 3 072
 Justering för pågående projekt, 
 avslutade till driften  -863 511 
 Justering för investeringsbidrag 
 som är intäktsbokförd -150
 Justering för bokfört värde 
 exploateringstomter  168 
 Justering för gjorda avsättningar 4 635 -3 796 1 143 
 Justering för övriga ej likviditets- 
 påverkande poster 223 -935 -3 613
 Summa 47 009 33 742 35 508

10  Mark byggnader och tekniska anläggningar 
 Ack, anskaffningsvärde IB 933 900 914 527 890 477 
 Överföring till annat slag 
 av tillgång  -24 633 -5 151 
 Överföring från annat slag 
 av tillgång  14 375 1 519 
 Pågående projekt avslutas till drift  861 -510 
 Ackumulerade justeringar  54  
 Övrig utrangering   -738 
 Nedskrivning mot eget kapital   -21 058 
 Utrangering p.g.a. brand -3 072  -347 
 Nedskrivning -1 261 -1 381 
  Årets reavinst  880  
 Årets anskaffningar  74 346 30 365 50 516
 Årets försäljningar -6 636 -1 148 -181
 Ackumulerat anskaffningsvärde UB 997 277 933 900 914 527
 Ackumulerade avskrivningar -383 959 -358 540 -333 722 
 Objekt flyttade till historikregistret,  
 ack avskrivningar  57  
 Årets försäljningar 2 950 
 Årets avskrivningar -26 003 -25 476 -24 818
 Ackumulerade avskrivningar UB -407 012 -383 959 -358 540
 Utgående bokfört värde 590 265 549 941 555 987
 Avskrivningstider 5–75 år 5–75 år 5–75 år
 Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar 
 2014 gjordes det infrastrukturella investeringar. Dessa är
 omklassificerade till investering i egen regi. Det bokförda 
 värdet är korrigerat med 6 882 tkr. Jämföresetalen för 2014 
 är korrigerade.    

11 Maskiner och inventarier
 Ack, anskaffningsvärde IB 228 729 214 980 209 363 
 Överföring från annat slag 
 av tillgång  145 786 
 Utrangering i samband med 
 komponentavskrivning   -3 038 
 Utrangering   -20 
 Nedskrivning mot eget kapital   -2 816 
 Objekt flyttade till historikregistret, 
 ack inv  -58  
 Bidrag skulptur -50 
 Bidrag skulptur intäktsbokförd 150 
 Årets reavinst  20
 Årets reaförlust   
 Årets anskaffningar 11 350 13 662 10 705 
 Årets försäljningar -649 -20 
 Ackumulerat anskaffningsvärde UB 239 530 228 729 214 980 
 Ackumulerade avskrivningar -177 007 -164 694 -155 430
 Objekt flyttade till historikregistret, 
 ack avskrivningar  58 
 Utrangering i samband med 
 komponentavskrivning   3 038 
 Årets försäljningar 635
 Årets avskrivningar -11 972 -12 371 -12 302
 Ackumulerade avskrivningar UB -188 344 -177 007 -164 694 
 Utgående bokfört värde 51 186 51 722 50 286
 Avskrivningstider 3–20 år 3–20 år 3–20 år
 Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar.

Noter (tkr)
Not  2016 2015 2014
1 Verksamhetens intäkter
 Försäljningsintäkter 14 842 14 457 16 793
 Taxor och avgifter 35 049 32 421 32 205 
 Hyror och arrenden 10 323 11 696 12 051 
 Bidrag 169 920 103 467 82 968 
 Försäljning av verksamhet och    
 konsulttjänster 33 310 34 767 36 535 
 Försäljning av 
 exploateringsfastigheter  194  
 Övriga intäkter 375 48 374
 Summa intäkter 263 819 197 050 180 926
2 Verksamhetens kostnader
 Löner och sociala avgifter 596 660 556 436 540 014
 Lämnade bidrag 29 525 25 654 23 993 
 Entreprenader och köp     
 av verksamhet 203 123 159 507 142 605 
 Fastighetskostnader 5 398 3 656 6 784 
 Inköp av anläggningstillgångar 1 341 820 1 327 
 Konsulttjänster 8 814 8 691 9 023 
 Lokal- och markhyror 47 911 47 280 44 967 
 Pensionskostnader 43 459 35 032 38 687
 Personalsociala kostnader 5 625 4 304 4 265
 Förbrukningsinventarier och    
 förbrukningsmaterial 28 712 26 941 25 052
 Hyra/leasing av     
 anläggningstillgångar 6 359 6 464 7 661
 Bränsle energi och vatten 5 897 6 362 6 358
 Diverse främmande tjänster 8 042 6 952 5 899 
 Transporter och resor 10 112 8 972 5 709
 Övriga verksamhetskostnader 25 616 22 180 21 642
 Summa kostnader 1 026 594 919 251 883 986
 Fr.o.m. 2014 tillämpas Kommun Bas-13. Skillnader mellan 
 åren kan därmed förekomma.
3 Jämförelsestörande poster
 Försäkringsintäkt 4 533 
 Kostnader i samband med brand -2 403   
 Utrangering anläggningstillgång  -3 072  -759
 Försäljning exploateringsfastigheter 1 012
 Vinst vid avyttring av    
 anläggningstillgångar 187 1 819 4 372 
 Förlust vid avyttring av 
 anläggningstillgångar -361   
 Återbetalning premier 
 AFA Försäkring  6 562
 Summa jämförelsestörande poster -104 8 381 3 613
4 Skatteintäkter
 Kommunalskatt 688 501   
 Prel slutavräkning 2016 -3 152  
 Slutavräkning 2015 643 
 Kommunalskatt  657 295
 Prel slutavräkning 2015  655 
 Slutavräkning 2014  -1 174 
 Kommunalskatt   635 939
 Prel slutavräkning 2014   106 
 Slutavräkning 2013   -1 653
 Summa kommunalskatteintäkter 685 992 656 776 634 392
5 Generella statsbidrag och utjämning
 Kommunalekonomisk utjämning 130 791 123 878 115 421 
 Utjämningsavgift/bidrag/LSS -31 769 -20 816 -11 905 
 Generella bidrag  1 148 
 Flyktingbidrag 18 064 1 505
 Fastighetsavgift 34 928 33 686 34 204
 Summa generella statsbidrag
 och utjämning 152 014 139 401 137 720
 Flyktingbidraget har periodiserats jämnt fördelat fr.o.m. 
 december 2015 t.o.m. december 2016.
6 Finansiella intäkter
 Räntor på rörliga medel och 
 utlämnade lån 36 52 210 
 Utdelning på aktier och andelar 3 034 1 731 1 633 
 Borgensavgift 1 735 407 416
 Inkassoavgifter 44 38 32
 Summa finansiella intäkter 4 849 2 228 2 291
7 Finansiella kostnader
 Räntor på anläggningslån 2 623 3 942 5 125 
 Räntekostnad på pensionsskuld 163 188 364 
 Räntekostnad på löneskatt 40 46 88 
 Övriga räntor och bankkostnader 159 147 191
 Summa finansiella kostnader 2 985 4 323 5 768

Not  2016 2015 2014

REDOVISNING
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12 Finansiella anläggningar
 Aktier, Leksandsbostäder AB 20 500 20 500 20 500
 Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000 13 000
 Andra aktier och andelar 25 044 25 069 20 502
 Långfristig fordran 3 313 3 313 3 313
 Summa 66 857 66 882 57 315

13 Exploateringsfastigheter och förråd
 Exploateringsfastigheter 31 709 30 864 20 076
 Presentförråd 50 32 50
 Guldur 16 16 16
 Summa 31 775 30 912 20 142

14 Fordringar 
 Kundfordringar 10 335 7 816 9 927
 Fordringar hos anställda 188 160 287
 Fordringar hos leverantörer, övriga   6
 Fordringar hos staten 92 413 28 577 28 063
 Mervärdeskatt 6 001 4 585 3 855
 Förutbetalda kostnader 29 266 26 720 22 529
 Upplupna intäker 15 931 34 445 18 562
 Summa 154 134 102 303 83 229

15 Kassa och bank
 Bankmedel 89 068 108 350 80 988
 Mellanskog 7 7 7 
 Makarna Skölds donation 378 383 383
 Summa 89 453 108 740 81 378
 Fr.o.m. 2012 inkluderar bankmedel även koncernkontot. 
 Motsvarande ökning finns också på övriga kortfristiga skulder. 

16 Eget kapital
 Ingående saldo 428 344 387 250 379 403
 Årets resultat 37 762 41 094 31 721 
 varav resultatutjämningsreserv 29 195 31 313 
 Nedskrivning anläggningstillgångar 
 p.g.a. komponentavskrivning   -23 874
 Summa 466 106 428 344 387 250
 Därav beslutad avsättning
 för framtida pensioner. 73 100 73 100 73 100

17 Avsättningar för pensioner 
 Ingående avsättning 25 338 28 393 27 473 
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 79  364 
 Utbetalningar -1 099 -1 233 -1 175 
 Nyintjänad pension 8 250  1 760
 Övrig post -3 500 -1 822 -29
 Summa 29 068 25 338 28 393 
 Löneskatt 7 052 6 147 6 888
 Summa avsatt till pensioner 36 120 31 485 35 281 
 Aktualiseringsgrad 100% 100% 90%
 Under 2015 har vi bytt pensionsadministratör till Skandikon. 
 Ovanstående uppgifter går därför inte att framställa för 2015.
 Uppdelning per förmån 
 Förmånsbestämd ÅP 19 134 17 555 18 610
 Särskild avtalspension 1 249 1 295 2 834
 Pension till efterlevande 1 056 1 101 853
 PA-KL pensioner 7 629 5 387 6 096
 Summa pensioner 29 068 25 338 28 393
 Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning.

18 Långfristiga skulder
 Ingående låneskuld 189 000 209 000 229 000
 Nyupplåning under året 137 000 32 000 12 000
 Omläggning av lån -96 000 -52 000 -32 000 
 Förutbetalda intäkter som
 regleras över flera år 30 481 30 828 32 351
 Återstående antal år: 15–70  
 Summa 260 481 219 828 241 351
 2014 gjordes det infrastrukturella investeringar. Dessa är 
 omklassificerade till investering i egen regi.   
 De förutbetalda intäkterna är korrigerat med 3 463 tkr. 
 Jämföresetalen för 2014 är korrigerade.   

Noter (tkr)

De lånfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur 
   Lånebelopp  Andel av lån
 Rörlig ränta 39 000   17,0%
 2017 62 000  27,0%
 2018 27 000  11,7%
 2019 30 000  13,0%
 2020 31 000  13,5% 
 2021 26 000  11,3%
 2022 15 000  6,5%
 Summa 230 000  100,0%
 Genomsnittlig ränta % 0,97% 1,50% 2,29%
 Genimsnittlig räntebindningstid 2,07 år 0,93 år 2,33 år

19 Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder 42 896 28 137 31 061 
 Preliminär skatt 9 593 8 558 8 477
 Sem-, okomp. övertid och
 ferie- och uppeh.löneskuld 33 687 32 948 32 866
 Upplupna sociala avgifter 11 735 10 453 10 192 
 Upplupna ej utbetalda löner 5 419 4 990 5 133
 Löneskatt på pensioner 4 943 4 548 4 679 
 Pensionsskuld individuell del 20 293 18 662 18 957 
 Förutbetalda intäkter 6 288 23 301 11 001
 Upplupna kostnader 9 359 10 162 10 003 
 Övriga kortfristiga skulder 76 750 89 084 52 086
 Summa 220 963 230 843 184 455

20 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 
 eller avsättningarna
 Ingående ansvarsförbindelse 318 168 338 428 351 560
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 778  3 474  
 Nyintjänad pension 5 794  
 Bromsen   -1 542
 Aktualisering   -626
 Årets utbetalningar -14 208 -16 158 -16 779
 Övrig post -586 -4 102 2 341
 Summa pensionsförpliktelser 310 946 318 168 338 428
 Löneskatt 75 436 77 188 82 103
 Utgående pensionsförpliktelser 386 382 395 356 420 531

 Under 2015 har vi bytt pensionsadministratör till Skandikon. 
 Ovanstående uppgifter går därför inte att framställa för 2015.

 Uppdelning per förmån
 Intjänad pensionsrätt 251 862 256 685 269 444
 Särskild avtalspension 769 870 1 158 
 Visstidspension 2 794 
 Livränta 9 410 9 457 11 436
 Efterlevandepension 6 825 7 533 7 816 
 PA-KL och äldre utfästelser  39 286 43 623 48 574
 Summa pensionsförpliktelser 310 946 318 168 338 428

 Pensionsförpliktelser 
 förtroendevalda 1 035 1 012 2 519 
 Löneskatt 251 246 611 
 Utgående pensionsförpliktelser 
 förtroendevalda 1 286 1 258 3 130
 Summa pensionsförpliktelser 311 981 319 180 340 947 
 Summa löneskatt 75 687 77 434 82 714 
 Summa utgående 
 pensionsförpliktelser 387 668 396 614 423 661 
 Aktualiseringsgrad 100% 100% 90%

21 Övriga ansvarsförbindelser
 Borgen gentemot 
 Leksandsbostäder AB 265 293 269 627 272 921 
 Leksands Vatten AB 173 100 139 100 104 450 
 Övrigt 23 590 22 468 21 209 
 Kommunalt förlustansvar 
 för egnahem 180 232 265 
 Ansvarsförbindelser för statligt 
 kreditgaranterade bostadslån 38 40 46
 Summa 462 201 431 467 398 891
 Summa panter och 
 ansvarsförbindelser 849 869 828 081 822 552

Not  2016 2015 2014

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems- 
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Leksands kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala 
tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 838 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 818 mkr.

Not  2016 2015 2014
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Fastighetsbolag
Leksandsbostäder AB är kommunens 
största bostadsbolag. Förutom det 
egna fastighetsbeståndet har bolaget 
även förvaltningsuppdrag för Leksands 
kommun vad gäller fastigheter, gator 
och vägar samt parker. Inom ramen för 
förvaltningsuppdraget driver bolaget i 
nära samarbete med kommunen större 
investeringsprojekt och utvecklings- 
frågor främst kopplade till infrastruktur, 
fastigheter och boendet i kommunen.

Vatten, avlopp och 
avfallshantering
Leksand Vatten AB är huvudman för 
den allmänna VA-anläggningen inom 
kommunen. Bolaget har som uppgift att 
äga, förvalta och utveckla anläggningen. 
Leksand Vatten AB har också ansvaret 
för drift och utveckling av avfallshante-
ringen inom Leksands kommun. 

Leksand Vatten AB:s verksamheter 
drivs och administreras av kompetens- 
bolaget Dala Vatten och Avfall AB. 
Bolaget ägs gemensamt av Leksands, 
Gagnefs, Rättviks och Vansbro kommun 
och syftar till att samordna och effekti-

Så är kommunkoncernen
organiserad

Leksands kommun har två helägda dotterbolag, 
Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB, samt 
har en ägarandel om drygt 20 procent i Dala Energi AB. 
Kommunen är också delägare i tolv andra bolag och 
föreningar och har stiftat en egen stiftelse. 

visera drift, administration och utveck-
ling för de deltagande kommunerna. 
Dala Vatten och Avfall AB har sitt 
huvudkontor i Leksand, där också all 
administrativ personal är placerad.

Dala Energi AB
Leksands kommun är delägare med 
20,88 procent i Dala Energi AB. Dala 
Energi AB har verksamheter inom 
elnät, förnybar elproduktion, fjärr- och 
närvärme och fibernät för elektronisk 
kommunikation. Leksands kommun 
har under 2016 fortsatt samarbetet med 
bolaget tillsammans med Rättviks och 
Gagnefs kommuner gällande utbyggnad 
av fibernätet i dessa kommuner, del-
finansierat via EU-/ERUF-bidrag. Även 
Dala Energi AB har sitt huvudkontor i 
Leksand.

Stiftelsen Leksands 
naturvårdsfond
Leksands kommun har stiftat en 
stiftelse – Stiftelsen Leksands natur-
vårdsfond. Stiftelsen har till uppgift att 
verka för skyddet av värdefull natur i 
kommunen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delägarskap i aktiebolag och föreningar:
Dala Energi AB
Leksand Strand AB
Dalhalla Förvaltning AB
Kommuninvest AB
Kommunaktiebolaget (SKL Kommentus AB)
Siljans båttrafik
Siljan Turism
Föreningen Leksand-Gagnefs FHV
Föreningen Sätergläntan
Hantverkets folkhögskola
Insjöintressenter
Ö Almo Vattenledningsförening

Stiftelsen Leksands naturvårdsfond

Helägt bolag Helägt bolag

Leksand Vatten AB

Leksands kommun har stiftat en stiftelse 
som har till uppgift att verka för skyddet 
av värdefull natur i Leksands kommun.

Leksand Vatten AB:s verksamheter drivs och administreras av kompetensbolaget 
Dala Vatten och Avfall AB, gemensamt ägt av Leksands, Gagnefs, Rättviks och 
Vansbro kommuner (eller dess kommunala bolag) med 25 procent vardera.
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Verksamhetsområden
Vid 2016 års utgång äger och förvaltar 
bolaget 938 lägenheter med totalt 
56 609 m2 bostadsyta, 41 lokaler med 
totalt 8 646 m2 lokalyta samt fyra äldre-
boenden med totalt 20 080 m2 bostads- 
och lokalyta. Bolaget har även ansvar 
för administration och teknisk förvalt-
ning av Leksands kommuns fastigheter. 
Förvaltningsuppdraget uppgår totalt till 
61 641 m2 (BTA). Förvaltningsuppdraget 
med skötsel av kommunens gator, vägar 
och parker ingår också i bolagets verk-
samhet. Uppdraget innefattar totalt 
cirka 39 mil gator och vägar varav cirka 
33 mil är enskilda vägar. Därutöver är 
cirka 3 mil gång- och cykelvägar.

Ekonomisk sammanfattning
Bolagets resultat efter finansiella poster 
är positivt och uppgår till 7,5 mkr. Det 
fortsatt låga ränteläget liksom lägre 
uppvärmningskostnader bidrar positivt 
till resultatet. Därutöver kan nämnas 
att redovisningsreglerna (K3) ger en 
förskjutning av kostnader över till 
investeringar.

Måluppfyllelse
• 99,5 procent av lägenheterna har varit 

uthyrda under året (företagets mål: 
99 procent).

• Nybyggnad av femton lägenheter 
i centrala Leksand har påbörjats. 
Planeringen för ytterligare framtida 
nyproduktion har fortsatt under året. 
Bolagets roll i kommunens bostads-
försörjningsplaner är viktig.

• De ramar som tilldelats i förvaltnings-
uppdragen har totalt sett hållits och 
vi har kunnat redovisa ett överskott 
tillbaka till kommunen.

Vad har hänt under året?
Under 2016 höjdes bolagets bostads- 
hyror med 0,40 procent. Höjningen i 
snitt för hela landet var 0,64 procent. 
Antalet outhyrda lägenheter i hela 
beståndet uppgick vid årets slut till tre 
stycken eller 0,3 procent, vilket är en låg 
nivå. Ränteläget har även under 2016 
varit fortsatt lågt. Det har möjliggjort 
att renoveringar och underhåll inom 
det egna fastighetsbeståndet har kunnat 
ligga kvar på en fortsatt hög nivå. 

Leksandsbostäder AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

 Styrelseordförande: Christer Swedhs (C)

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

Byggboomen märks även hos Leksandsbostäder. 
Under året har bygget av 15 lägenheter startat i 
centrala Leksand och flera andra projekt har planerad 
byggstart redan nästa år. Renoveringar och underhåll 
av befintligt bestånd har legat kvar på en fortsatt hög 
nivå och flera energisparande investeringar har gjorts 
i värme- och ventilationssystem.
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Vi planerar kontinuerligt för framtida 
nyproduktion. Under året har vi påbör-
jat produktionen av femton lägenheter i 
kvarteret Länsmannen. Alla femton 
lägenheterna är reserverade för nya hy-
resgäster och inflyttning kommer att ske 
1 juni 2017. Detaljplanen för kvarteret 
Snedkanten har antagits under 2016. 
Projektering för byggnation har fortsatt 
under året och upphandling avseende 
45 lägenheter kommer att ske under 
våren 2017 med en beräknad byggstart 
under hösten 2017. Detaljplanearbeten 
har fortsatt under året för kvarteret 
Storgärdet i Käringbergsområdet i 
Leksand och ett område ”Söder om 
Sang” i Insjön, där samrådssammanträ-
den ägt rum i januari 2017. I kvarteret 
Storgärdet finns möjlighet till ytterligare 
byggnation inom Leksandsbostäders 
tomtområde medan marken i Insjön ska 
förvärvas från kommunen.

Underhållskostnaderna på det egna 
fastighetsbeståndet uppgår totalt till 
17,4 mkr för år 2016. I det pågående 
energitjänsteprojektet har det genom-
förts åtgärder för 6,5 mkr. Sedvanligt 
lägenhetsunderhåll har utförts för 3,7 mkr. 
Därutöver har det genomförts ett stort 
antal åtgärder, exempelvis fasad- och 
fönsterrenovering på gatuhuset på 
Söderlundska gården och utvändig 
målning i Kvarteret Gläntan i Leksand. 
Arbetet med att renovera boendeavdel-
ningar på Edshults demensboende har 
fortsatt och ytterligare en avdelning har 
fått nya ytskikt. Dessutom har ny be-
lysning installerats på fyra avdelningar. 
På Björkbackens äldreboende har en 
tvättstuga renoverats.

Under 2016 har vi genomfört inves-

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

teringar för 35,2 mkr. Nybyggnaden av 
kvarteret Länsmannen utgör hela 21,6 mkr 
av dessa medel. En annan stor andel har 
gått åt i det pågående energitjänstepro-
jektet, där det har genomförts åtgärder 
för 8,6 mkr. I kvarteret Vägskälet och 
på Björkbackens äldreboende har det 
genomförts omfattade åtgärder på värme- 
och ventilationssystem. På Edshults äldre- 
boende har en solcellsanläggning in-
stallerats. De nya redovisningsreglerna 
(K3) medför att ett flertal åtgärder som 
tidigare klassificerats som underhåll nu 
istället kan tas som investeringar.

Förvaltningsuppdragen gav för året 
ett överskott med 0,6 mkr, där fastig- 
hetsförvaltningen redovisade +0,6 mkr 
och gata/parkförvaltningen +/-0 mkr. 
Under året har det lagts 7,1 mkr på 
underhåll, reparationer och skador på 
de kommunala fastigheterna. För gata/
parksidan har verksamheten följt 
planeringen under året. Under hösten 
har bidragsberättigade trumbyten ge-
nomförts, för vilka kommunen erhåller 
bidrag direkt i sin egen redovisning.

Framtiden
Planering för att bygga nya bostäder är 
ett viktigt arbete som ständigt står på 
vår agenda. Kommunen arbetar med 
framtagande av en bostadsförsörjnings-
plan där vi är en viktig aktör. 

Under 2017 planerar vi att påbörja 
byggnation av 45 lägenheter i Kvarteret 
Snedkanten, och cirka 10-12 lägenheter 
i Insjön i området ”Söder om Sang”. Vi 
ser fram emot att det ska bli lyckade 
projekt. 

Energitjänsteprojektet som sker i 
samarbete med kommunen kommer 

EKONOMISKT UTFALL, mkr
  2016 2015 2014

Resultat efter 
finansiella poster 7,5 11,1 13,3
Bokslutsdispositioner 3,1 -0,2 -2,1
Skatt  -1,9 -1,3 -1,3

Resultat 8,7 9,6 9,9

att slutföras under 2017, då man har 
beslutat att genomföra även de åtgärder 
som var planerade för 2018. Projektet 
har även gått in i en uppföljningsfas. 
Vi ser fram emot att se resultatet av de 
genomförda energieffektiviseringsåt-
gärderna inom både vårt eget såväl som 
kommunens fastighetsbestånd.

För mer detaljerad information hänvi-
sas till bolagets årsredovisning.

I kvarteret Länsmannen i centrala Leksand 
bygger Leksandsbostäder 15 nya lägenheter. 
Inflyttning ska ske 1 juni 2017. 
Foto: Jessica Dalman
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

Verksamhetsområden
Leksand Vatten AB är ett helägt dotter-
bolag till Leksands kommun. Bolaget är 
huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen (VA-anläggningen). 
Bolaget har också ansvaret för driften av 
avfallshanteringen i kommunen.

Leksand Vatten AB har som uppgift att 
äga, förvalta och utveckla de allmänna 
VA-anläggningarna samt i samverkan 
med kommunen utveckla avfallshante-
ringen. Verksamheterna drivs och ad-
ministreras av kompetensbolaget Dala 
Vatten och Avfall AB, gemensamt ägt av 
Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro 
kommuner. Personalen arbetar samord-
nat över bolagets hela ansvarsområde 
efter en gemensam planering för att till- 
godose behoven inom hela ansvarsom-
rådet. Skötseln av kommunens åter-
vinningscentral (ÅVC) sker i egen regi 
medan insamling och behandling av 
avfall sker via entreprenörer och externa 
behandlingsanläggningar.

Ekonomisk sammanfattning
Leksand Vatten AB:s ekonomi är stabil. 
Dock är resultatet efter finansiella poster 
negativt, vilket beror på extra avskriv-
ningar med cirka 3 mkr. Årets resultat 
efter finansiella poster är 1,1 mkr, där det 
budgeterade resultatet låg på 1,4 mkr. 
VA-verksamhetens resultat efter finan-

siella poster är -2,2 mkr (budget 1,1 mkr) 
och avfallsverksamhetens resultat efter 
finansiella poster är 1, 1 mkr (budget 0,3 
mkr). 

Likviditeten i bolaget är fortsatt rela-
tivt god och tillräcklig för mindre årliga 
investeringar. 

Inför 2016 höjdes anläggningsavgiften 
med tio procent, medan brukningsavgif-
ten för VA och för avfall var oförändrad.

Vad har hänt under året
Årets investeringsvolym slutade på cirka 
45 mkr. De projekt som tog de största 
resurserna var VA-utbyggnaden i Almo, 
nytt vattenverk vid Gottnorstjärn, över-
föringsledningen mellan Leksand och 
Insjön samt planering av ombyggnaden 
av Leksands avloppsreningsverk.

Vägvalsutredningen beträffande 
Insjöns avloppsreningsverk är klar och 
alternativet med en överpumpning av 
spillvattnet till Leksand är under genom- 
förande. Nya vattentäkten och nya vatten- 
verket vid Gottnorstjärn är färdigställt 
och driftsatt och VA-utbyggnad i Almo 
är genomförd.

Årets investeringsvolym för avfall  
slutade på cirka 6 mkr. De projekt som 
tog de största resurserna där var om- 
och utbyggnad vid återvinningscentralen 
i Limhagen och en omlastningsficka i 
Övermo.

Leksand Vatten AB
Styrelseordförande: Pär Andersson (KD)

Leksands Vatten AB har under året bland annat 
investerat i utbyggnaden av kommunalt vatten och 
avlopp i Almo, ett nytt vattenverk vid Gottnorstjärn 
och överföringsledningen mellan Leksand och Insjön. 

Den nya vattentäkten och nya vattenverket 
vid Gottnorstjärn färdigställdes under 
2016. Foto: Dala Vatten och Avfall AB
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Framtiden
Vägvalsutredningen gällande Tällbergs 
vattenverk och avloppsreningsverk på-
går och beslut beräknas tas under 2017. 
Projektering inför om- och utbyggnad 
av avloppsreningsverket i Leksand pågår 
och arbetet beräknas starta under 2017.

Framtagandet av den kommunala 
VA-planen med deltagare från Dala 
Vatten och Avfall AB samt kommunens 
miljö- och planverksamhet är klar. Led-
ningsförnyelseplan och VA-planering 
kommer tillsammans med reinveste-

ringsbehoven för verk och anläggningar 
att läggas som grund för en långsiktig 
budget.

Under 2016 har kommunerna i Dala 
Avfall samverkat avseende en gemen-
sam anläggning för förbehandling av 
matavfall. Anläggningen kommer att 
vara lokaliserad i Borlänge och startas 
upp under 2017. Efter förbehandlingen 
i anläggningen rötas matavfallet vilket 
ger såväl näring till åkermark som bio-
gas till fordonstrafik. Detta ligger i linje 
med de nationella miljömålen.

EKONOMISKT UTFALL, mkr

  2016 2015 2014

Nettoomsättning 57,8 56,8 56,5

Resultat efter 
finansiella poster -1,1 3,5 3,3

Bokslutsdispositioner 1,1 -3,5 -3,7

Skatt  0 0 0

Resultat 0 0 0

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

Den nya överföringsledningen mellan Insjön och Leksand. Foto: Dala Vatten och Avfall AB 
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 Not 2016 2016 2015 2015 
  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Årets resultat  43 546 37 762 53 417 41 094  
Justering för ej 
likviditetspåverkande poster 6 70 745 47 009 55 509 33 742 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  114 291 84 771 108 926 74 836
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -49 825 -51 831 -19 334 -19 074 
Ökning/minskning förråd och expl.fastigh. -693 -864 -1 026 -827
Ökning/minskning kortfristiga skulder  12 435 -9 880 14 310 46 388
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  76 208 22 196 102 876 101 323
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i materiella anläggningstillgångar -173 184 -85 668 -85 853 -43 990
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 130 3 507 5 029 1 168
Investeringsbidrag  1 176 1 176   
Investering i finansiella anläggningstillgångar   -5 542 -9 567
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 109 25 850 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -165 769 -80 960 -85 516 -52 389
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån  178 000 137 000 71 000 32 000 
Amortering av långfristiga skulder  -105 810 -96 000 -60 844 -52 000 
Upplösning skuldbokförda inv  -1 523 -1 523 -1 572 -1 572
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  70 667 39 477 8 584 -21 572
ÅRETS KASSAFLÖDE  -18 894 -19 287 25 944 27 362
Likvida medel vid årets början  109 594 108 740 83 650 81 378 
Likvida medel vid periodens slut  90 700 89 453 109 594 108 740
Förändring av likvida medel  -18 894 -19 287 25 944 27 362

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Resultaträkning (tkr)

Kassaflödesanalys (tkr)

 Not 2016 2016 2015 2015 
  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Verksamhetens intäkter  383 667 263 819 321 318 197 050 
Verksamhetens kostnader  -1 109 464 -1 026 594 -999 963 -919 251  
Avskrivningar 1 -62 339 -39 229 -60 565 -39 168 
Jämförelsestörande poster 2 250 -104 8 381 8 381
Verksamhetens nettokostnader  -787 886 -802 108 -730 829 -752 988 
Skatteintäkter  685 992 685 992 656 776 656 776
Generella statsbidrag och utjämning  152 014 152 014 139 401 139 401 
Finansiella intäkter 3 3 361 4 849 2 070 2 228
Finansiella kostnader 4 -8 954 -2 985 -11 847 -4 323
Resultat före skatt  44 527 37 762 55 571 41 094
Aktuell skatt  -1 909 0 -1 360 0 
Uppskjuten skatt  928 0 -794 0
ÅRETS RESULTAT 5 43 546 37 762 53 417 41 094
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 Not 2016 2016 2015 2015 
  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anl. 7 1 064 802 590 265 955 723 549 941
Maskiner och inventarier 8 152 120 51 186 159 608 51 722
Summa materiella 
anläggningstillgångar  1 216 922 641 451 1 115 331 601 663

Finansiella anläggningstillgångar 9 29 538 66 857 29 647 66 882

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  1 246 460 708 308 1 144 978 668 545 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
Exploateringsfastigheter och förråd  32 550 31 775 31 857 30 912
Fordringar  153 209 154 134 103 384 102 303
Kassa och bank  90 700 89 453 109 594 108 740

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  276 459 275 362 244 835 241 955

SUMMA TILLGÅNGAR  1 522 919 983 670 1 389 813 910 500

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 10
Årets resultat  43 546 37 762 53 417 41 094
Resultatutjämningsreserv  60 508 60 508 31 313 31 313   
Övrigt eget kapital  454 514 367 698 430 741 355 937

SUMMA EGET KAPITAL  558 706 466 106 515 471 428 344

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för pensioner 11 36 120 36 120 31 485 31 485
Avsättningar för skatter  13 893  12 935 

SUMMA AVSÄTTNINGAR  50 013 36 120 44 420 31 485

SKULDER
Långfristiga skulder 12 703 454 260 481 631 611 219 828
Kortfristiga skulder  210 746 220 963 198 311 230 843

SUMMA SKULDER  914 200 481 444 829 922 450 671

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 522 919 983 670 1 389 813 910 500

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Pensionsförbindelser som inte 
har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 13 387 668 387 668 396 614 396 614
Övriga ansvarsförbindelser 14 16 703 462 201 17 511 431 467

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Balansräkning (tkr)
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Noter (tkr)

11 Avsättningar för pensioner
 Avsatt för pensioner 29 068 25 338
 Avsatt för löneskatt 7 052 6 147
  36 120 31 485
 Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning. 

12 Långfristiga skulder
 Leksands kommun 260 481 219 828
 Leksandsbostäder AB 261 879 265 583
 Leksand  Vatten AB 181 094 146 200
  703 454 631 611
13 Pensionsförpliktelser
 Pensionsförpliktelser som inte
 upptagits bland skulderna
 eller avsättningarna.
 Ingående ansvarsförbindelse 318 168 338 428
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 778 
  Nyintjänad pension 5 794  
 Årets utbetalningar -14 208 -16 158
 Övrig post -586 -4 102
 Summa pensionsförpliktelser  310 946 318 168  
 Löneskatt 75 436 77 188
 Utgående pensionsförpliktelser 386 382 395 356
 Under 2015 har vi bytt pensionsadministratör till Skandikon. 
 Ovanstående uppgifter går därför inte att framställa för 2015.
 Uppdelning per förmån 
 Intjänad pensionsrätt 251 862 256 685 
 Särskild avtalspension 769 870 
 Visstidspension 2 794   
 Livränta 9 410 9 457 
 Efterlevnadspension 6 825 7 533 
 PA-KL och äldre utfästelser 39 286 43 623 
 Summa pensionsförpliktelser 310 946 318 168
 Pensionsförpliktelser 
 förtroendevalda  1 035 1 012  
 Löneskatt 251 246  
 Utgående pensionsförpliktelser
 fötroendevalda 1 286 1 258 

 Summa pensionsförpliktelser  311 981 319 180 
 Summa löneskatt 75 687 77 434 
 Summa utgående 
 pensionsförpliktelser 387 668 396 614 
14 Ansvarsförbindelser
 Leksandsbostäder AB
 Garantisumma Fastigo 289 271
 Leksands kommun   
 Kommunalt förlustansvar egna hem 180 232
 Statligt kreditgaranterade bostadslån 38 40
 Borgen gentemot övriga 16 196 16 968
  16 703 17 511

 Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa 
marken vid deponi i Lindbodarna. Till detta har bolaget ett 
30-årigt tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget 
redovisar åtagandet som en ansvarsförbindelse, då åtagandet 
ej kan beräknas med hänvisning tillförlitlighet p.g.a tidsper-
spektiv, färdigställande, teknikutveckling och oklara regelverk.

Not  2016 2015
1 Avskrivningar
 Mark, byggnader o tekniska anl. -39 331 -38 801
 Maskiner och inventarier -23 008 -21 764
  -62 339 -60 565
2 Jämförelsestörande poster 
 Försäkringsintäkt 4 533 
 Kostnader i samband med brand -2 403  
 Utrangering anläggningstillgång -3 072 
 Försäljning exploateringsfastigheter 1 012  
 Vinst vid avyttring av 
 anläggningstillgångar 187 1 819
 Förlust vid avyttring av 
 anläggningstillgångar -7 
 Återbetalning premier AFA Försäkring  6 562

  250 8 381
3 Finansiella intäkter
 Intäktsräntor 283 300
 Utdelning på aktier och andelar 3 034 1 732
 Övriga finansiella intäkter 44 38
  3 361 2 070
4 Finansiella kostnader
 Kostnadsräntor -8 592 -11 466
 Ränta på pensionsskuld -163 -188 
 Räntekostnad på löneskatt -40 -46  
 Övriga räntor och avgifter -159 -147
  -8 954 -11 847
5 Årets resultat
 Förändring obeskattade reserver -3 219 2 815
 Resterande årsresultat 46 765 50 602
  43 546 53 417
6 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
 Justering för avskrivningar 62 339 60 565 
 Justering för utrangeringar 3 072 
 Justering för investeringsbidrag 
 som är intäktsbokförd -150 
 Justering för pågående projekt, 
 avslutade till drift  -863 
 Justering för bokfört värde 
 exploateringstomter  168 
 Justering för realisationsförlust -354 
 Justering för gjorda avsättningar 5 593 -1 678 
 Justering för övriga ej 
 likviditetspåverkande poster 245 -2 683
 Summa 70 745 55 509 
7 Mark, byggnader och tekniska
 anläggningar
 Ack. anskaffningsvärden 1 711 945 1 568 441
 Ack. avskrivningar -647 143 -612 718
  1 064 802 955 723
8 Maskiner och inventarier
 Ack. anskaffningsvärden 445 382 431 012
 Ack. avskrivningar -293 262 -271 404
  152 120 159 608
9 Finansiella anläggningstillgångar
 Aktier och andelar 25 044 25 069
 Långfristiga fordringar 4 494 4 578
  29 538 29 647
10 Eget kapital
 Ingående saldo 515 471 462 054 
 Justering realisationsförlust m.m. -311 
 Årets resultat 43 546 53 417
  558 706 515 471
 Fördelning av Eget kapital
 Obeskattade reserver 37 873 41 168
 Resterande Eget kapital 520 833 474 303
  558 706 515 471
 Uppskjuten skatt på obeskattade reserver redovisas under 
 posten avsättningar för skatter.

Not  2016 2015

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems- 
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Leksands kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala 
tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 838 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 818 mkr.



Redovisningen är upprättad i enlighet med 
Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning.

Förändrade redovisningsprinciper
Komponentredovisning
Fr.o.m 2014 har Leksands kommun infört 
komponentredovisning. Beloppsgränsen är 
satt till bokfört värde över 500 000 kr och 
varje delkomponents storlek ska vara minst 
200 000 kr. Vi har också tagit hänsyn till 
nyttjandeperioden.

 Från och med 2013 redovisas all vinst/för-
lust vid försäljning av anläggningstillgångar, 
som jämförelsestörande poster. Tidigare års 
siffror är justerade.

Från och med 2012 har kommunen börjat 
med exploateringsredovisning, vilket innebär 
att försålda tomter intäktförs på resultaträk-
ningen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen 
upp till anskaffningsvärdet samt med avdrag 
för planenliga avskrivningar. För att en in-
ventarie ska räknas som anläggningstillgång 
ska den antas ha en livslängd om minst 3 år 
och ett anskaffningsvärde över 20 000 kr. 

Avskrivningar enligt plan beräknas på till-
gångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. 
Avskrivningarna görs efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning 
finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. 
Enligt KRL ska avskrivningar göras på en 
investering samma år den tas i anspråk. 
Avskrivningar beräknas ej för mark eller 
pågående investeringsprojekt.

I och med införandet av komponentredo-
visning, har Leksands kommun avskrivnings-
tider mellan 3-75 år.

Omsättningstillgångar
Fordringar har upptagits till det belopp var-
med de beräknas inflyta. Fakturafordringar 
med en förfallodag äldre än sex månader har 
redovisats som osäkra fordringar.

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 
klassificeras som en omsättningstillgång.

Periodiseringar
Skatteintäkter har periodiserats i enlighet 
med rekommendation nr 4:2 från RKR. Det 
innebär att redovisade skatteintäkter består 
av tre delar:
 - Preliminära inbetalningar under inkomst- 
   året.
 - Preliminär slutavräkning för innevarande år.
 - Slutavräkning för föregående år.

Leverantörsfakturor avseende 2016, erhållna 
efter årsskiftet, har skuldbokförts och belastar 
i huvudsak leverantörsskuldskontot.

Utställda fakturor efter årsskiftet som är 
hänförliga till 2016 har bokförts som upp- 
lupna intäkter.

Utgifts- och inkomsträntor har periodiserats.
Statsbidrag för täckande av driftkostnader 

hänförliga till 2016 har periodiserats.
Löner för timanställda, fyllnadstid, övertid 

m.m. har periodiserats.

Avsättningar och skulder
Pensionsåtaganden som intjänats före år 
1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom 
linjen. Utbetalning av pensionsförmåner som 
intjänats före år 1998 redovisas bland verk-
samhetens kostnader i resultaträkningen.

Pensionsförmåner som intjänats från och 
med år 1998 redovisas som avsättning vad 
gäller kompletterande ålderspensioner (löne-
delar över 7,5 inkomstbasbelopp), garanti-
pensioner och visstidspensioner.

Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 
07, Riktlinjer för beräkning av pensions-
skuld.

Pensionsskuldsberäkningar för förtroende- 
valda regleras inte i RIPS07, som är den be- 
räkningsmodell som är gällande för värdering 
av de kommunala pensionsutfästelserna. 
Kommunen har därför gjort en egen beräk- 
ning av pensionsskulden. Beräkningsgrunden 
är deras arvode och hur länge de har varit 
förtroendevalda. Skulden redovisas under 
ansvarsförbindelserna. För de förtroende-

valda som nytillträder ett uppdrag efter valet 
2014 på heltid eller minst 40% av heltid, 
tillämpas OPF-KL. Skulden redovisas under 
avsättningar.

Visstidsförordnanden som ger rätt till sär-
skild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till 
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovi-
sas som ansvarsförbindelse.

Individuell del redovisas som kortfristig 
skuld i balansräkningen.

Den särskilda löneskatten redovisas enligt 
samma principer som gäller för pensioner 
enligt den kommunala redovisningslagen, 
den så kallade blandade modellen.

Semester- okompenserad övertid, ferie- och 
uppehållslön har skuldbokförts.

Sociala avgifter och de anställdas skatter för 
december har skuldbokförts.

Personalomkostnadspålägg har i samband 
med löneredovisningen påförts förvaltning-
arna med procentuella påslag. Förtroende-
valda 31,42%, anställda på kommunala avtal 
38,33%.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är 
finansiella eller operationella, redovisas som 
hyresavtal. Leasingavtal förekommer endast 
för fordon och maskiner. Inga finansiella 
leasingavtal finns.

Lånekostnader
Huvudmetoden tillämpas. Lånekostnader 
belastar resultatet för den period de hänför 
sig till.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att det egna kapital som förvärvats 
vid anskaffningstillfället har eliminerats. 
Interna kostnader/intäkter och interna   
skulder/fordringar har eliminerats. Vid upp-
rättandet av den sammanställda redovisning-
en har kommunens/moderbolagets redovis-
ningsprinciper varit vägledande.
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Begreppsförklaringar
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, 
avgifter och ersättningar. Finansieras med 
skattemedel.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång 
och kortfristiga tillgångar vilka kan omsättas 
i pengar inom ett år.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeg-
lar kommunens finansiella styrka.

Verksamhetens resultat
Kostnader och intäkter inklusive interna poster.

Anläggningskapital
Utgör skillnaden mellan an läggningstill-
gångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadig- 
varande innehas.

Eget kapital
Kommunens samlade ”förmögenhet”. Det 
egna kapitalet motsvarar anlägg nings kapital 
och rörelsekapital.

Kapitalkostnader
Kan ses som en amortering och ränta på ett 
lån och är en intern ersättning för en gjord 
investering.

Kassaflödesanalys
Visar hur rörelsekapitalet har förändrats. 

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder med en löptid 
understigande ett år.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga skulder
Skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter av drag för investe-
ringsbidrag m m.

Redovisningsprinciper

BEGREPPSFÖRKLARINGAR OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
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Dokumentation av införande av 
komponentredovisning 2016

Leksands kommun har från och med 
2014 tillämpat komponentredovisning 
vid samtliga nya investeringar och 
genomfört justeringar av ingående 
balanser i de mest betydande anlägg-
ningstillgångarna.

Fastigheter
Samtliga nya investeringar i fastigheter 
under 2016 har underkastats komponent- 
redovisning, enligt de principer som 
fastställdes under 2014. Delkomponen-
ternas storlek för att komma ifråga för 
komponentindelning sattes till minst 
200 000 kronor, och resterande värde 
samlades i en komponent restpost. 
Komponentfördelningen genomfördes 
enligt SABO:s riktlinjer och i samarbete 
med personal från det helägda dotterbo-
laget Leksandsbostäder AB. Justeringar 
av avskrivningstid samt fördelnings-
procent gjordes för vissa fastigheter där 
särskilda insatser skett. I samband med 
omläggning till komponentfördelning 
klassades även många av fastigheterna 
om. Framförallt klassades många fastig- 
heter om till verksamhetsfastigheter. 
Avskrivningstiderna justerades i enligt 
med SABO:s riktlinjer och i samråd med 
Leksandsbostäder AB.

Gator och vägar och övriga 
anläggningstillgångar
För samtliga nya investeringar 2016, 
både i gator och vägar och i övriga an-

läggningstillgångar, har regelverket för 
komponentredovisning tillämpats. Nya 
komponenter och avskrivningstider har 
arbetats fram enligt tillgängliga före- 
skrifter och i samarbete med Leksands- 
bostäder AB och berörda delar av för- 
valtningen. För varje investering har 
aktuella komponenter identifierats och 
redovisats var för sig i anläggnings- 

Från och med 2014 infördes nya lagkrav på så kallad komponentredovisning av 
anläggningsregistret. Komponentmetoden innebär en ändrad värderingsprincip 
för fastigheter, gator och vägar och övriga anläggningstillgångar. 
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registret. En analys av ingående balanser 
för gator och vägar inför komponent- 
redovisning även av dessa har påbörjats 
och bedöms vara genomförd under 2017. 
Under 2017 kommer även ingående 
balanser i övriga anläggningstillgångar 
att granskas för att fastställa behovet av 
komponentredovisning. 
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Revisorernas granskningar
Revisorerna granskar årligen hur kommunens verksamhet sköts, bland annat genom 
att kontrollera bokföringen, följa protokoll och träffa företrädare för olika avdelningar. 
Dessutom genomför de varje år ett antal fördjupade granskningsprojekt. Här har vi 
sammanfattat de granskningar som gäller kommunens verksamhet under 2016.

Granskning av 
kompetensförsörjningen
Knappt hälften av de tillsvidareanställda 
i Leksands kommun är över 50 år. Detta 
innebär att många kommer att gå i 
pension de kommande 10-20 åren och 
att kommunen behöver behålla och 
rekrytera ny kompetens till organisatio-
nen. Enligt revisorernas analys kommer 
Leksands kommun att ha stora rekry-
teringsbehov och ha svårt att rekrytera 
till exempel undersköterskor, lärare och 
tekniska specialistkompetenser. 

Revisorer har därför gjort en gransk-
ning av kommunens arbete med kompe-
tensförsörjning. 

Granskningen visar att styrningen och 
uppföljningen av kompetensförsörjning-
en är ”ändamålsenlig i väsentliga delar”. 
För att ytterligare stärka styrningen och 
förbättra förutsättningarna för den fram- 
tida kompetensförsörjningen rekom-
menderar revisorerna att kommunen:
• Arbetar fram en kommungemensam 

strategi för kompetensförsörjning
• Genomför systematiska analyser av 

sjukfrånvarons orsaker inom samtliga 
verksamhetsområden

• Säkerställer så långt som möjligt att 
avgångssamtal genomförs och att 
informationen tas omhand och 
analyseras

• Analyserar de bakomliggande orsa-
kerna till låga värden inom medarbe-
tarundersökningen och följer upp att 
åtgärder görs

Granskning av lönehanteringen
Drygt 60 procent av verksamhetens 
kostnader i Leksands kommun är 
kostnad för personal. Eventuella brister 
i rutiner gällande löner och ersättningar 
med mera kan få stora ekonomiska kon-
sekvenser. Revisorerna har därför valt 
att granska om den interna styrningen 
och kontrollen inom lönehanteringen 
fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Revisorernas bedömning är att den 
interna styrningen och kontrollen inom 
lönehanteringen inte är helt tillfredstäl-
lande. Tre av tolv kontrollmål är upp- 
fyllda och åtta kontrollmål är delvis upp- 
fyllda. Ett kontrollmål är inte uppfyllt.

Granskningen visar att det finns en 
fastställd lönepolicy och att det finns 
manualer som stöd vid registrering i 
personalsystemet för olika användare. 
Revisorerna konstaterar bland annat att 
någon årlig systematisk genomgång av 
behörigheter till personalsystemet inte 
sker. Det sker ingen signering av utbetald 
nettolön hos banken. Dokumenthan-
teringsplan finns, medan systemdoku-
mentation och beskrivning av verifie-
ringskedjor saknas. 

Revisorerna ger en rad rekommen-
dationer i sin rapport, bland annat att 
varje år göra en genomgång av behörig-
heter till personalsystemet och att göra 
en systemdokumentation för personal-
systemet.

Granskning av delårs- och 
helårsbokslut
Under året har revisorerna även granskat 
kommunens delårs- och helårsbokslut.

Seminarium om styrning 
av kommunkoncernen
I februari genomförde kommunrevision-
en ett seminarium dit ledamöter i kom-
munstyrelsen, utskotten, ordförande 
och vice ordförande i Leksandsbostäder 
AB, kommundirektör, sektorschefer, VD 
i Leksandsbostäder AB samt adminis-
trativ chef var inbjudna. Seminariet var 
en del i den granskning som genomför-
des 2015 av kommunstyrelsens ansvar 
för samordning, ledning, styrning och 
uppföljning av kommunkoncernen. Vid 
seminariet hölls bland annat samtal om 
de utvecklingsområden som kom fram 
vid granskningen.

Förstudie om samhällsbetalda 
resor i Dalarna
Revisorerna i Region Dalarna, Land- 
stinget Dalarna och länets kommuner 
har tillsammans tagit fram en förstudie 
om ansvaret för samhällsbetalda resor 
(färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor) i 
Dalarna. 

Revisorernas bedömning är att de 
samhällsbetalda resorna inte fungerar 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. De föreslår därför 
att en fördjupad granskning görs.

Bland annat noterar revisorerna att 
ansvarsfördelningen mellan Region 
Dalarna, landstinget och kommunerna 
är otydlig. De noterar också att det 
saknas ledning och styrning på övergri-
pande nivå. Enligt revisorerna fungerar 
sjukresor och riksfärdtjänst bättre än 
färdtjänst.

REDOVISNING
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